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CC) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1991 dels amarraments esportius a la zona d'explotació directa del port de Portocolom. RGE núm. 2948/92. 1698

CD) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1990 dels amarraments esportius a la zona d'explotació directa del port de Portocristo. RGE núm. 2949/92. 1698

CE) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1991 dels amarraments esportius a la zona d'explotació directa del port de Portocristo. RGE núm. 2950/92. 1698

CF) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1990 dels amarraments esportius a la zona d'explotació directa del port de Cala Bona. RGE núm. 2951/92. 1698

CG) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1991 dels amarraments esportius a la zona d'explotació directa del port de Cala Bona. RGE núm. 2952/92. 1698

CH) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1990 dels amarraments esportius a la zona d'explotació directa del port de Cala Ratjada. RGE núm. 2953/92.
 1699
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CI) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1991 dels amarraments esportius a la zona d'explotació directa del port de Cala Ratjada. RGE núm. 2954/92.1699

CJ) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1990 dels amarraments esportius a la zona d'explotació directa del Port de Pollença. RGE núm. 2955/92. 1699

CK) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1991 dels amarraments esportius a la zona d'explotació directa del Port de Pollença. RGE núm. 2956/92. 1699

CL) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1990 dels amarraments esportius a la zona d'explotació directa del Port de Sóller. RGE núm. 2957/92.

1699
CM) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a

gestió econòmica any 1991 dels amarraments esportius a la zona d'explotació directa del Port de Sóller. RGE núm. 2958/92. 1699

CN) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1990 dels amarraments esportius a la zona d'explotació directa del Port d'Andratx. RGE núm. 2959/92. 1700

CO) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1991 dels amarraments esportius a la zona d'explotació directa del Port d'Andratx. l'GE núm. 2960/92. 1700

CP) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1990 dels amarraments esportius a la zona d'explotació directa del port de Ciutadella. l'GE núm. 2961/92.1700

CQ) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1991 dels amarraments esportius a la zona d'explotació directa del port de Ciutadella. RGE núm. 2962/92.1700

CR) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1990 dels amarraments esportius a la zona d'explotació directa del port de Fornells. RGE núm. 2963/92. 1700

CS) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1991 dels amarraments esportius a la zona d'explotació directa del port de Fornells. RGE núm. 2964/92. 1700

CT) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1990 dels amarraments esportius a la zona d'explotació directa del port de Sant Antoni de Portmany. RGE núm.
2965/92. 1701

CU) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1991 dels amarraments esportius a la zona d'explotació directa del port de Sant Antoni de Portmany. RGE núm.
2966/92. 1701

CV) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1990 de l'embarcador de gestió directa de s'Estany des Coto. RGE núm. 2967/92. 1701

CX) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1991 de l'embarcador de gestió directa de s'Estany des Coto. RGE núm. 2968/92. 1701

CY) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1990 de l'embarcador de gestió directa de Canyamel. RGE núm. 2969/92. 1701

CZ) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1991 de l'embarcador de gestió directa de Canyamel. RGE núm. 2970/92. 1701

DA) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1990 de l'embarcador de gestió directa de Cap Farads. RGE núm. 2971/92. 1702
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DB) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1991 de l'embarcador de gestió directa de Cap Farads. RGE núm. 2972/92.  1702

DC) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1990 de l'embarcador de gestió directa de Formentor. RGE núm. 2973/92.  1702

DD) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1991 de l'embarcador de gestió directa de Formentor. RGE núm. 2974/92.  1702

DE) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1990 de l'embarcador de gestió directa de sa Calobra. RGE núm. 2975/92.  1702

DF) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1991 de l'embarcador de gestió directa de sa Calobra. RGE núm. 2976/92. 1703

DG) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1990 de l'embarcador de gestió directa d'Estellencs. RGE núm. 2977/92.  1703

DH) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1991 de l'embarcador de gestió directa d'Estellencs. RGE núm. 2978/92.  1703

DI) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1990 de l'embarcador de gestió directa de Sant Elm. RGE núm. 2979/92.  1703

DJ) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1991 de l'embarcador de gestió directa de Sant Elm. RGE núm. 2980/92.  1703

DK) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1990 de l'embarcador de gestió directa de Cala Lladó. RGE núm. 2981/92.  1703

DL) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1991 de l'embarcador de gestió directa de Cala Lladó. RGE núm. 2982/92.  1704

DM) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1990 de l'embarcador de gestió directa des Caló. RGE núm. 2983/92.  1704

DN) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1991 de l'embarcador de gestió directa des Caló. RGE núm. 2984/92.  1704

DO) Del Diputat Hble . Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida a la Conselleria de Comerç i Indústria,
relativa a comercialització d'olis industrials residuals. RGE núm. 2986/92.  1704

DP) Del Diputat Hble . Sr. Josep Alfonso, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
despeses del capítol 4 subprograma 112100 a la Secció 11 Presidència. RGE núm. 2991/92.  1704

DQ) Del Diputat Hble . Sr. Josep Alfonso, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
despeses del capital 4 subprograma 751200 a la Secció 12 Turisme. RGE núm. 2992/92.  1704

DR) Del Diputat Hble . Sr. Josep Alfonso, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
despeses del capítol 4 subprograma 422002 a la Secció 13 Cultura. RGE núm. 2993/92.  1705

DS) Del Diputat Hble . Sr. Josep Alfonso, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
despeses del capítol 4 subprograma 457001 a la Secció 13 Cultura. RGE núm. 2994/92.  1705

DT) Del Diputat Hble . Sr. Josep Alfonso, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
despeses del capítol 4 subprograma 458002 a la Secció 13 Cultura. RGE núm. 2995/92.  1705

DU) Del Diputat Hble . Sr. Josep Alfonso, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
despeses del capítol 4 subprograma 511200 Accions de foment a la Secció 14 Economia i Hisenda. RGE núm. 2996/92.  1705

DV) Del Diputat Hble . Sr. Josep Alfonso, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
despeses del capítol 4 subprograma 612100 Previsió i política econòmica a la Secció 14 Economia i Hisenda. RGE núm. 2997/92. 1705

DX) Del Diputat Hble . Sr. Josep Alfonso, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
despeses del capítol 4 subprograma 533200 Conservació i millora del medi natural a la Secció 15 Agricultura i Pesca. RGE núm.
2998/92. 1706
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DY) Del Diputat Hble . Sr. Josep Alfonso, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
despeses del capítol 4 subprograma 711100 Millora dels serveis a la Secció 15 Agricultura i Pesca. RGE núm. 2999/92.
 1706

DZ) Del Diputat Hble . Sr. Josep Alfonso, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
despeses del capítol 4 subprograma 712300 Millora productivitat a la Secció 15 Agricultura i Pesca. RGE núm. 3000/92.

 1706

EA) Del Diputat Hble . Sr. Josep Alfonso, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
despeses del capítol 4 subprograma 712400 Foment modernització estructures productives a la Secció 15 Agricultura l Pesca. RGE
núm. 3001/92. 1706

EB) Del Diputat Hble . Sr. Josep Alfonso, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
despeses del capítol 4 subprograma 511100 Direcció i serveis generals a la Secció 17 Obres Públiques i Ordenació del Territori. RGE
núm. 3002//92. 1706

EC) Del Diputat Hble . Sr. Josep Alfonso, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
despeses del capítol 4 subprograma 314100 promoció i ajudes socials a la Secció 18 Sanitat i Seguretat Social. RGE núm. 3003/92. 1707

ED) Del Diputat Hble . Sr. Josep Alfonso, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
despeses del capítol 4 subprograma 411100 Direcció i serveis generals a la Secció 18 Sanitat i Seguretat Social. RGE núm. 3004/92.

 1707

EE) Del Diputat Hble . Sr. Josep Alfonso, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
despeses del capítol 4 subprograma 413100 Promoció de la salut a la Secció 18 Sanitat i Seguretat Social. RGE núm. 3005/92. 1707

EF) Del Diputat Hble . Sr. Josep Alfonso, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
despeses del capítol 4 subprograma 413101 Pla regional de drogues a la Secció 18 Sanitat i Seguretat Social. RGE núm. 3006/92. 1707

EG) Del Diputat Hble . Sr. Josep Alfonso, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
despeses del capítol 4 subprograma 443200 Atenció i defensa del consumidor a la Secció 18 Sanitat i Seguretat Social. RGE núm.
3007/92. 1707

EH) Del Diputat Hble . Sr. Josep Alfonso, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
despeses del capítol 4 subprograma 321100 Formació professional ocupacional a la Secció 19 Treball i Transports. RGE núm. 3008/92.

 1708

EI) Del Diputat Hble . Sr. Josep Alfonso, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
despeses del capítol 4 subprograma 513300 Ordenació i inspecció del transport a la Secció 19 Treball i Transports. RGE núm. 3009/92.

1708

EJ) Del Diputat Hble . Sr. Josep Alfonso, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
despeses del capítol 4 subprograma 621100 Reforma de les estructures a la Secció 20 Comerç i Indústria. RGE núm. 3010/92. 1708

EK) Del Diputat Hble . Sr. Josep Alfonso, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
despeses del capítol 4 subprograma 724100 Promoció industrial a la Secció 20 Comerç i Indústria. RGE núm. 3011/92.

 1708

EL) Del Diputat Hble . Sr. Josep Alfonso, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
despeses del capítol 4 subprograma 121301. Manteniment serveis centrals a la Secció 21 Adjunta a Presidència. RGE núm. 3012/92.

1708

EM) Del Diputat Hble . Sr. Josep Alfonso, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
despeses del capítol 4 subprograma 124200 Relacions amb altres administracions a la Secció 21 Adjunta a Presidència. RGE núm.
3013/92.  1709

EN) Del Diputat Hble . Sr. Josep Alfonso, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
despeses del capítol 4 subprograma 415101 Activitat per a la joventut a la Secció 21 Adjunta a Presidència. RGE núm. 3014/92. 1709

EO) Del Diputat Hble . Sr. Josep Alfonso, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
despeses del capítol 4 subprograma 121000 Serveis generals a la Secció 31 Serveis comuns i funcions no classificades. RGE núm.
3015/92. 1709

EP) Del Diputat Hble . Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM l EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a
comercialització i distribució de l'oli d'oliva de Sóller. RGE núm. 3038/92. 1709
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EQ) Del Diputat Hble . Sr. Ramon Orfila, del Grup Parlamentari l'SM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a
substitució de les bosses de plàstic utilitzades en el comerç. RGE núm. 3039/92.  1709

ER) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1990 de les instalAlacions nàutico-esportives de Portals Vells. RGE núm. 3043/92. 1710

ES) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1991 de les instalAlacions nàutico-esportives de Portals Vells. RGE núm. 3044/92. 1710

ET) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1990 de les instalAlacions nàutico-esportives del Club Nàutic de Palma Nova. RGE núm. 3045/92.  1710

EU) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1991 de les instalAlacions nàutico-esportives del Club Nàutic de Palma Nova. RGE núm. 3046/92.  1710

EV) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1990 de les instalAlacions nàutico-esportives del port de Punta Portals. RGE núm. 3047/92.  1710

EX) Del Diputat Hb1e Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1991 de les instalAlacions nàutico-esportives del port de Punta Portals. RGE núm. 3048/92.  1711

EY) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1990 de les instalAlacions nàutico-esportives de Cala Nova. RGE núm. 3049/92. 1711

EZ) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1991 de les instalAlacions nàutico-esportives de Cala Nova. RGE núm. 3050/92. 1711

FA) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1990 de les instalAlacions nàutico-esportives del Club Nàutic Cala Gamba. RGE núm. 3051/92.  1711

FB) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1991 de les instalAlacions nàutico-esportives del Club Nàutic Cala Gamba. RGE núm. 3052/92.  1711

FC) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1990 de les instalAlacions nàutico-esportives de Sant Antoni de la Platja. RGE núm. 3053/92.  1711

FD) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1991 de les instalAlacions nàutico-esportives de Sant Antoni de la Platja. RGE núm. 3054/92.  1712

FE) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1990 de les instalAlacions nàutico-esportives de s'Arenal. RGE núm. 3055/92. 1712

FF) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1991 de les instalAlacions nàutico-esportives de s'Arenal. RGE núm. 3056/92. 1712

FG) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1990 de les instalAlacions nàutico-esportives del Club Nàutic s'Estanyol. RGE núm. 3057/92. 1712

FH) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1991 de les instalAlacions nàutico-esportives del Club Nàutic s'Estanyol. RGE núm. 3058/92.  1713
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FI) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1990 de les instalAlacions nàutico-esportives del Club Nàutic sa Ràpita. RGE núm. 3059/92. 1713

FJ) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1991 de les instalAlacions nàutico-esportives del Club Nàutic sa Ràpita. RGE núm. 3060/92. 1713

FK) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gcstió econòmica any 1990 de les instalAlacions nàutico-esportives de la Marina de Cala d'Or. RGE núm. 3061/92. 1713

FL) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1991 de les instalAlacions nàutico-esportives de la Marina de Cala d'Or. RGE núm. 3062/92. 1713

FM) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1990 de les instalAlacions nàutico-esportives del Club Nàutic Colònia de Sant Pere. RGE núm. 3063/92. 1714

FN) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1991 de les instalAlacions nàutico-esportives del Club Nàutic Colònia de Sant Pere. RGE núm. 3064/92. 1714

FO) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1990 de les instalAlacions nàutico-esportives del Club Nàutic Serranova. RGE núm. 3065/92. 1714

FP) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1991 de les instalAlacions nàutico-esportives del Club Nàutic Serranova. RGE núm. 3066/92. 1714

FQ) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1990 de les instalAlacions nàutico-esportives del port esportiu de Can Picafort. RGE núm. 3067/92. 1714

FR) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1991 de les instalAlacions nàutico-esportives del port esportiu de Can Picafort. RGE núm. 3068/92. 1715

FS) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1990 de les instalAlacions nàutico-esportives del port esportiu "El Cocodrilo". RGE núm. 3069/92. 1715

FT) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1991 de les instalAlacions nàutico-esportives del port esportiu "El Cocodrilo". RGE núm. 3070/92. 1715

FU) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1990 de les instalAlacions nàutico-esportives del Club de Vela d'Andratx. RGE núm. 3071/92. 1715

FV) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1991 de les instalAlacions nàutico-esportives del Club de Vela d'Andratx. RGE núm. 3072/92. 1715

FX) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1990 de les instalAlacions nàutico-esportives del Club Nàutic Santa Ponça. RGE núm. 3073/92.

FY) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa 11
gestió econòmica any 1991 de les instalAlacions nàutico-esportives del Club Nàutic Santa Ponça. RGE núm. 3074/92. 1716

FZ) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1990 de les instalAlacions nàutico-esportives del port esportiu "Puerto Adriano". RGE núm. 3075/92. 1716

GA) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1991 de les instalAlacions nàutico-esportives del port esportiu "Puerto Adriano". RGE núm. 3076/92. 1716
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GB) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA., dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1990 de les instalAlacions nàutico-esportives de Cala en Bosc. RGE núm. 3077/92. 1716

GC) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1991 de les instalAlacions nàutico-esportives de Cala en Bosc. RGE núm. 3078/92. 1717

GD) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1990 de les instalAlacions nàutico-esportives del Club Nàutic Fornells. RGE núm. 3079/92. 1717

GE) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1991 de les instalAlacions nàutico-esportives del Club Nàutic Fornells. RGE núm. 3080/92.  1717

GF) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1990 de les instalAlacions nàutico-esportives del Port d'Addaia. RGE núm. 3081/92. 1717

GG) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1991 de les instalAlacions nàutico-esportives del Port d'Addaia. RGE núm. 3082/92. 1717

GH) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1990 de les instalAlacions nàutico-esportives del port esportiu Santa Eulària del Riu. RGE núm. 3083/92. 1718

GI) Del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA., dirigida al Govern de la CA, relativa a
gestió econòmica any 1991 de les instalAlacions nàutico-esportives del port esportiu Santa Eulària del Riu. RGE núm. 3084/92. 1718

IV.- PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) Del Diputat Hble . Sr. Damià POllS, del Grup Parlamentari SOCIALISTA., dirigida al Govern de la CA, relativa a quantitat
reservada per comprar OlD Salas. RGE núm. 3018/92. 1718

B) Del Diputat Hble . Sr. Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIA.LISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa
a presentació del "Llibre Blanc d'Indústria" al Parlament. RGE núm. 3086/92. 1718

V.- PROPOSICIONS NO DE LLEI

A) Del Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a campanya informativa sobre el Tractat de Maastricht. RGE núm. 2985/92.
1719

VI.- INFORMACIÓ

A) Tractament de preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant comissió de les preguntes RGE núms. 1137/92, 1136/92,
1123/92, 1121/92, 1122/92 i 1118/92, del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA (escrits RGE núms.
3020/92 a 3025/92). 1719

B) Tractament de preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant comissió de les preguntes RGE núms. 1128/92, 1127/92,
1126/92, 1125/92 i 1124192, del Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA (escrits RGE núms. 3026/92
a 3030/92).
 1719

C) Tractament de pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió de la pregunta RGE núm. 2132/91, del Diputat
Hble . Sr. Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA (escrit RGE núm. 3085/92). 1719

D) Tractament de preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant comissió de les preguntes RGE núms. 2474/92, 2473/92,
2472192, 2468/92, 2471/92 i 2470/92, del Diputat Hble . Sr. Francesc Obrador, del Grup Parlamentari SOCIALISTA (escrits RGE
núms. 3096/92 a 3101/92). 1720

E) Tractament davant Plenari de la Proposició no de Llei RGE núm. 2839/92, del Grup Parlamentari MIXT, escrit RGE núm.
3090/92). 1720
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F) No admissió de l'escrit RGE núm. 3094/92 presentat per la Comissió Promotora de desenvolupament dels espais naturals
de les Illes Balears. 1720

G) Presentació de credencial del Diputat Hble . Sr. Joan Gomila. 1720

VII.- CORRECCIÓ ERRATES

A) Correcció errates BOPIB núm. 45. 1720

COMISSIONS PARLAMENT

TEXTOS EN TRAMITACIÓ

I.- PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 29 de setembre del 1992,
d'acord amb l'article 156 del Reglament del Parlament,
s'admeten a tràmit les preguntes tot seguit especificades; per
a les quals es demanava resposta oral davant COMISSIÓ.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a preservació
del biòtop del torrent de Pareis, formulada pel Diputat Hble
. Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
RGE núm. 3019192.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a trasllat del
pavelló de la Comunitat Autònoma de l'Expo a les Illes
Balears, formulada pel Diputat Hble . Sr. Valentí Valenciano,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm 3087192.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a trasllat de
l'interiorisme del pavelló de la Comunitat Autònoma de
l'Expo a les Illes Balears, formulada pel Diputat Hble . Sr.
Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
RGE núm. 3088/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a cost de
reproduir l'actual pavelló de la Comunitat Autònoma de
l'Expo a les Illes Balears, formulada pel Diputat Hble . Sr.
Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
RGE núm 3089/92.

D'acord amb allò que estableix l'article 99 del
Reglament del Parlament, en dispòs la publicació al BOPIB.

Palma, a 30 de setembre del 1992.
El President del Parlament
Cristòfol Soler i Cladera

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
J. Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de

les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
oral davant la Comissió d'Economia.

Preservació biòtop del torrent de Pareis

En què consisteix, en detall, l'acció 2.2.4 del programa
Envireg, descrita com a "preservació del biòtop del torrent de
Pareis”?

Quines quantitats s'han invertit en aquesta acció
durant l'any 1991? A què s'han destinat?

Dins l'any 1992, quines inversions s'han fet i quines té
previst fer el Govern, a càrrec de l'esmentada acció?

Palma, 22 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

Valentí Valenciano i López, Diputat del Parlament de
les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
oral davant la Comissió d'Economia.

Trasllat del pavelló de la Comunitat Autònoma de
l'Expo a les Illes Balears

Ha demanat Ifebal a alguna empresa el pressupost del
cost de traslladar tot el pavelló de les Illes Balears a l'Expo a la
nostra comunitat? Quin seria aquest cost?

Palma, 22 de setembre del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

Valentí Valenciano i López, Diputat del Parlament de
les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
oral davant la Comissió d'Economia.

Trasllat de l'interiorisme del pavelló de la Comunitat
Autònoma de l'Expo a les Illes Balears

Ha demanat Ifebal a alguna empresa el pressupost del
cost de traslladar l'interiorisme del pavelló de les Illes Balears
a l'Expo a la nostra comunitat? Quin seria aquest cost?

Palma, 22 de setembre del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)

Valentí Valenciano i López, Diputat del Parlament
de les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la gual solAlicita resposta
oral davant la Comissió d'Economia.

Cost de reproduir l'actual pavelló de la Comunitat
Autònoma de l'Expo a les Illes Balears

Ha demanat Ifebal a alguna empresa el pressupost
del cost de reproduir l'actual pavelló de les Illes Balears a
l'Expo a la nostra comunitat? Quin seria aquest cost?

Palma, 22 de setembre del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

II.- PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

Per' acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 29 de setembre del 1992,
d'acord amb l'article 164.1 del Reglament del Parlament,
s'admet a tràmit la Proposició no de Llei presentada pel
Grup Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm 3017/92,
relativa a pla d'acció quadriennal en matèria de comerç, amb
solAlicitud de tramitació davant la Comissió d'Economia.

D'acord amb el que estableix l'article 99 del
Reglament d'aquesta Cambra, en dispòs la publicació al
BOPIB.

Palma, a 30 de setembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

El Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord amb
els articles 163 i concordants del Reglament del Parlament,
presenta la proposició no de llei següent per tal que sigui
tramitada
davant la Comissió d'Economia.

Pla d'actuació quadriennal en matèria de comerç

Atesa la delicada situació del sector comercial, la
voluntat expressa del Parlament és que l'executiu actuï en
aquesta matèria i l'acord del Govern d'elaborar un Pla de
comerç quadriennal, el Grup Parlamentari Socialista presenta
la següent Proposició no de Llei:

"El Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, en el termini d'un mes, presentarà un pla d'actuació
quadriennal en matèria de comerç, el qual serà tramès segons
l'article 172 del Reglament del Parlament de les Illes Balears.

Palma, 22 de setembre del 1992.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos.

III.- INFORMACIÓ

Ordre de Publicació
A)

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 29 de setembre del 1992, admeté a tràmit els
escrits RGE núm. 3020/92, 3021/92, 3022/92, 3023/92,
3024/92, 3025/92 presentats pel Diputat Hble . Sr. J Francesc
Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, mitjançant els
quals solAlicita que les preguntes RGE núm. 1137/92, 1136/92,
1123/92, 1121/92,1122/92 i 1118/92 (BOPIB núm 27 de 30 de
març del 1992) siguin incloses a l'Ordre del Dia de la primera
sessió de la Comissió d'Ordenació Territorial, on rebran el
tractament de preguntes amb solAlicitud de resposta oral.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de setembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
B)

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 29 de setembre del 1992, admeté a tràmit els
escrits RGE núm. 3026/92, 3027/92, 3028/92, 3029/92, i
3030/92 presentats pel Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, mitjançant els quals
solAlicita que les preguntes RGE núm. 1128/92, 1127/92,
1126/92, 1125/92, i 1124/92 (BOPIB núm 27 de 30 de març del
1992) siguin incloses a l'Ordre del Dia de la primera sessió de
la Comissió d'Economia, on rebran el tractament de preguntes
amb solAlicitud de resposta oral.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de setembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
C)

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 29 de setembre del 1992, admeté a tràmit l'escrit
RGE núm 3085/92, presentat pel Diputat Hble . Sr. Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, mitjançant
el qual solAlicita que la pregunta RGE núm 2132/91 (BOPIB
núm. 13 de 28 de novembre del 1991) sigui inclosa a l'Ordre
del Dia de la primera sessió de la Comissió d'Ordenació
Territorial on rebrà el tractament de pregunta amb solAlicitud
de resposta oral.

El que es publica per a coneixement general.
Palma,  a 30 de setembre del 1992.
El President del Parlament.
Cristòfol Soler i Cladera.
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Ordre de Publicació

D) 
La Mesa del Parlament de les mes Balears, en

reunió celebrada dia 29 de setembre del 1992, admeté a
tràmit els escrits RGE núm. 3096/92, 3097/92, 3098/92,
3099/92, 3100/92 i 3101/92 presentats pel Diputat Hble . Sr.
Francesc Obrador, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
mitjançant els quals solAlicita que les preguntes RGE núm.
2474/92, 2473/92, 2472/92, 7468/92, 2471/92 i 2470/92
(BOPIB núm 40 de 6 d'agost del 1992) siguin incloses a
l'Ordre del Dia de la primera sessió de la comissió
d'Ordenació Territorial, on rebran el tractament de
preguntes amb solAlicitud de resposta oral.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de setembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

E)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en

reunió celebrada dia 29 de setembre del 1992, admeté a
tràmit l'escrit RGE núm 3036/92 de petició d'aplicació de
l'article 175.1, presentat pel Grup Parlamentari PSM I EEM,
mitjançant el qual se solAlicita que el President de la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals recapti la
presència de l'Hble . Sr. Conseller de Cultura, Educació i
Esports davant la Comissió de referència perquè informi
sobre la situació en la qual es troba el traspàs de
competències en matèria de Cultura als consells insulars, i
com pot resultar afectat aquest traspàs per la recent crisi de
govern.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de setembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

F)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en

reunió celebrada dia 29 de setembre del 1992, admeté a
tràmit l'escrit RGE núm 3090/92 presentat pel Grup
Parlamentari MIXT mitjançant el qual solAlicita que la
Proposició no de Llei RGE núm 2839/92, relativa a l'augment
del grau de protecció de les costes pels ajuntaments en el
PDS de ports esportius sigui tramitada davant Plenari.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de setembre del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
G)

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en
reunió celebrada dia 29 de setembre del 1992, admeté a
tràmit l'escrit RGE núm 3091/92 de petició d'aplicació de
l'article 175.1, presentat pel Grup Parlamentari PSM I EEM,
mitjançant el qual se solAlicita que el President de la
Comissió d'Economia recapti la presència de l'Hble . Sr.
Conseller d'Agricultura i Pesca davant la Comissió de
referència perquè informi sobre les actuacions duites a terme
per la Conselleria d'Agricultura i Pesca respecte al sector de
producció de la patata de les Illes Balears.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de setembre del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

H)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió

celebrada dia 29 de setembre del 1992, admeté a tràmit l'escrit
RGE núm 3092/92 de petició d'aplicació de l'article 175.1,
presentat pel Grup Parlamentar'i PSM I EEM, mitjançant el
qual se solAlicita que el President de la Comissió d'Economia
recapti la presència de l'Hble . Sr. Conseller d'Agricultura i
Pesca davant la Comissió de referència perquè informi sobre
les actuacions que el Govern de les Illes Balears pensa
mantenir davant l’aparició a les costes de Mallorca i Menorca
de l'alga Caulerpa taxifolia, coneguda com a "alga assassina".

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de setembre del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

TEXTOS EN TRAMITACIÓ

1.- PROPOSICIONS DE LLEI

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 29 de setembre del 1992,
d'acord amb l'article 126.2 del Reglament del Parlament,
s'admet a tràmit la Proposició de Llei del Grup Parlamentari
PP-UM, RGE núm. 3093/92, relativa a modificació de
determinats articles de la Llei 1/91 de 30 de gener, d'espais
naturals i règim urbanístic de les àrees d'especial protecció de
les Illes Balears.

D'acord amb el que disposa l'article 99 del Reglament
d'aquesta Cambra, en dispòs la publicació al BOPIB.

Palma, a 30 de setembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlamento de les Illes Baleares

A)
De acuerdo con lo que prevé el artículo 125 del

Reglamento del Parlamento de las Islas Baleares, el Grupo
Parlamentario PP-UM presenta la siguiente proposición de ley
de modificación de determinados artículos de la Ley 1/91 de 30
de enero, de espacios naturales y reserva humana de las Áreas
de Especial Protección de las Islas Baleares.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 12 de la Ley 1/91 de 30 de enero dispone
que la finca mínima susceptible de edificación de una
vivienda será de 20 Has. en terrenos incluídos en un Área de
Especial Interés, salvo las restricciones contenidas en el
artículo precedente, disponiéndose asimismo en el art. 14 que
en las áreas rurales de interés paisajístico, para la misma
finalidad será de 3 Has.

La realidad catastral de las islas de Ibiza y
Formentera demuestra que de la fuerte parcelación habida en
aquellas islas, la mayoría de las fincas existentes en las
mismas no alcanza el mínimo de 200.000 m2 exigidos por el
citada artículo, no existiendo prácticamente lo que podría
llamarse latifundios, al contrario de lo que sucede en
Mallorca y Menorca, en donde la estructura agraria es
completamente distinta y sí existen fincas de grandes
superficies, especialmente en zonas objeto de protección por
la indicada Ley.

Es por ello que se estima de necesidad proceder a la
modificación de los artículos 12 y 14, rebajando las
superficies mínimas, a efectos de edificación de viviendas, a
3 Has. en las Áreas Naturales de Especial Interés de la isla de
Ibiza, 2'5 Has. en las Áreas Naturales de Especial Interés de
la isla de Formentera, y a 1 Ha. en las Áreas Rurales de
Interés Paisajístico de las islas de Ibiza y Formentera.

Al mismo tiempo, se suprime del artículo 12 de la
Ley actual la frase "a los cuales no sea de aplicación el
artículo precedente", al objeto de que sin que exista la
posibilidad de construcción alguna de viviendas en las ANEI
de más alto grado de protección, parece justo que pueda
computar la superficie con tal calificación para las viviendas
que se construyan
fuera de ellas.

Se introduce el artículo 16-Bis en la repetida Ley
1/91, en el sentida de posibilitar que en las Áreas Naturales
de Especial Interés y en las Áreas Rurales de Interés
Paisajístico las viviendas puedan agruparse con los
condicionantes exigidos en el planteamiento general
municipal para la no formación de núcleos de población, en
aquellas áreas o zonas en que sea posible afectar al conjunto
de las viviendas el mínima de superficie exigible conforme a
lo dispuesto en los artículos 12 y 14 de la misma Ley, de 1o
cual deberá quedar constancia en el Registro de la Propiedad
mediante la anotación de la debida afección.

Motiva la anterior modificación la mejor
salvaguarda del entorno paisajístico y ecológico de cada
zona, puesto que con esta medida se verán altamente
reducidos los impactos derivados de las aperturas de nuevos
caminos, por la instalación de redes de servicios de telefonía
y electricidad y, ademas, será menor el impacto de las futuras
edificaciones al concentrarse éstas en un determinada
espacio.

Por otra parte, la modificación se extiende a los
límites de algunos de los espacios contemplados por la Ley
1/91 precitada para ajustarlos a la realidad física, permitiendo
usos anteriormente previstos y compatibles con los principios
generales que inspiran la Ley, usos que, en algunos casos,
fueron suprimidos por error en la delimitación, así como se
elimina algún espacio por no hallarse justificado.

Por último, se establece una Disposición
derogatoria, fuera de los límites de los espacios contemplados
en la presente Ley, de las normas subsidiarias cautelares
aprobadas por el Govern Balear, al objeto de evitar posibles
interpretaciones erróneas en cuanto a su aplicación.

ARTÍCULO 3.-

El párrafo Illa de Menorca del apartado 1, quedará
como sigue:

ILLA DE MENORCA:

1.- Costa Nord de Ciutadella.
2.- La Vall.
3.- Dels Alocs a Fornells.
4.- La Mola i s'Albufera de Fornells.
5.- Bellavista.
6.- D'Addaia a s'Albufera.
7.- S'Albufera des Grau
8.- De s'Albufera a la Mola.
9.- Cala Sant Esteve-Caló den Rafalet.
11.- De Biniparratx a Llucalari.
12.- Son Bou i Barranc de sa Vall.
13.- De Binigaus a cala Mitjana.
14.- Costa Sud de Ciutadella.
15.- Son Oliveret.
16.- Camí de Baix (Degollador)
17.- Santa Àgueda-s'Enclusa.
18.- EL Toro.
19 Penyes d'Egipte.

El párrafo Illa d’Eivissa del apartado 1, quedará
como sigue:

ILLA D’EIVISSA:

1.- Puig de Mussona i Puig de s'Eixeró.
2.- Cap Llibrell.
3.- Ses Salines.
4.- Cala Jondal.
6.- Cap Llentrisca-Sa Talaiassa.
7.- Cala Compta-Cala Bassa.
8.- Serra de ses Fontanelles-Serra Grossa.
9.- Del puig d'en Basseta al puig d'en Mussons.
-.- Àrees Naturals dels Amunts d'Eivissa.
-.- Massís de Sant Carles.

ARTÍCULO 12.- Quedara redactada como sigue:

En los terrenos incluidos en una Área Natural de
Especial Interés, la superficie mínima susceptible de
edificación serán las siguientes:

1.- Para las islas de Mallorca y Menorca 20 Has.
2.- Para la isla de Ibiza, 3 Has.
3.- Para la isla de Formentera, 2'5 Has.

ARTÍCULO 14.- Quedara redactado como sigue:

En las Áreas Rurales de Interés Paisajístico, la
superficie mínima susceptible de edificación de una vivienda
o una edificación de Interés Social será la siguiente:

1.- Para las islas de Mallorca y Menorca, 3 Has.
2.- Para las islas de Ibiza y Formentera, 1 Ha.

ARTÍCULO 16-Bis 1.-

Art. 16 bis 1.- En las fincas ubicadas en Área
Natural de Especial Interés o en Área Rural de Interés
Paisajístico, en las que en aplicación de la superficie mínima
de parcela establecida para la zona de que se trate sea posible
edificar dos o más viviendas, éstas podrán concentrarse
siguiendo la normativa exigida en los planeamientos
municipales respectivos para la no formación de núcleo de
población.
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2.-  Para hacer uso de la facultad prevista en el
apartado anterior deberá afectarse al conjunto de viviendas
que se construyan la superficie mínima exigida en los
artículos 12 y 14 de la presente Ley, cuya afección deberá
inscribirse en el Registro de la Propiedad.

3.- En el supuesto de que se quiera proceder a la
enajenación o segregación de las viviendas construidas al
amparo del presente artículo, deberá, cada una de ellas,
quedar incorporada físicamente a una finca que disponga de
la superficie mínima prevista en los citados artículos 12 y 14
de ésta Ley, debiendo inscribirse la nueva finca en el Registro
de la Propiedad como indivisible a todos los efectos.

Cuando no se den las circunstancias previstas en el
epígrafe anterior, no sera posible la enajenación o
segregación de las viviendas construidas.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.-A
Quedara como sigue:

El suelo no urbanizable de Son Font delimitado en
el Plan General Municipal de Calvià, las parcelaciones de
Son Oliver, s'Aranjassa i Son Gual, contempladas como suelo
no urbanizable de regulación específica por el Plan General
de Palma y el suelo agrícola intensiva del Plan General
Municipal de Sóller, así como los descalificados sectores 3 y
4 de suelo urbanizable programado del mismo, tendrán a los
efectos de aplicación de la presente Ley la consideración de
Área de Asentamiento en Paisaje de Interés.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.- El
apartado Avesta quedará como sigue:

EIVISSA:
Islotes de Migjorn y Ponent d'Eivissa.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.-

Quedan derogadas fuera del ámbito de los espacios
naturales previstos, las normas subsidiarias que fueron
aprobadas per el Govern Balear al objeto de posibilitar el
estudio, redacción, tramitación i aprobación de la presente
Ley.

DISPOSICIÓN FINALA-

La presente Ley entrara en vigor a los veinte días de
su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares.

ANEXO 1-.

Se modifican los siguientes planos:

Isla de Mallorca:

Plano 8. i 8.3 Dunas de Son Real
Plano 28.1 Cap de Cala Figuera-Refeubeig
Plano 34.3 San Salvador -Santueri

Plano 37 Puig de Sant Miquel
Planos S.17 i S.18 Son Vida
Plano S.45 Gaieta Gran

Isla d’Eivissa:

Plano 3.1  Ses Salines
Plano 6.2 Cap Llentrisca, sa Talaiassa

Se anulan los siguientes planos:

Isla de Menorca:

Plano 10.1 Cala A1caufar a Punta Prima

Isla d'Eivissa:

Planos 5.1 i 5.2 Serra de sa Cova Santa i Puig
d'en Palleu

Palma, 25 de septiembre del 1992.
El Portavoz:
José María González Ortea.

Podeu consultar els plànols a la versió impresa
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II.- INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 29 de setembre del 1992,
d'acord amb l'article 152 del Reglament del Parlament,
s'admeten a tràmit les interpelAlacions tot seguit
especificades.

InterpelAlació al Govern de la CA, relativa a política
de promoció i rehabilitació de l'habitatge, presentada pel
Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm 3041/92.

D'acord amb allò que estableix l'article 99 del
Reglament del Parlament, en dispòs la publicació al BOPIB.

Palma, a 30 de setembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveu l'article 149 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari del PSM i EEM interpelAla el Govern de les Illes
Balears en matèria de política de promoció i rehabilitació de
l'habitatge.

Palma, 24 de setembre del 1992.
El Portaveu:
Pere Sampol i Mas.

III.- PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 29 de setembre del 1992,
d'acord amb l'article 156 del Reglament del Parlament,
s'admeten a tràmit les preguntes tot seguit especificades, per
a les quals es demanava resposta ESCRITA.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 de l'escar d'explotació directa de
s'Arenal, formulada pel Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm 2861/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 de l'escar d'explotació directa de
s'Arenal, formulada pel Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm 2862/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 de l'escar d'explotació directa de
s'Estanyol formulada pel Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm 2863/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 de l'escar d'explotació directa de
s'Estanyol formulada pel Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm 2864/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 de l'escar d'explotació directa de
Valldemossa, formulada pel Diputat Hble . Sr. J. Francesc
Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm
2865/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 de l'escar d'explotació directa de
Valldemossa, formulada pel Diputat Hble . Sr. J. Francesc
Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm
2866/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 de l'escar d'explotació directa de
Banyalbufar, formulada pel Diputat Hble . Sr. J. Francesc
Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm
2867/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 de l'escar d'explotació directa de
Banyalbufar formulada pel Diputat Hble . Sr. J. Francesc
Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm
2868/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 de les instalAlacions nàutico-esportives
del Club Nàutic de Portopetro, formulada pel Diputat Hble
. Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
RGE núm 2869/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 de les instalAlacions nàutico-esportives
del Club Nàutic de Portopetro, formulada pel Diputat Hble
. Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
RGE núm 2870/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 de les instalAlacions nàutico-esportives
del Club Nàutic de Portocolom, formulada pel Diputat Hble
. Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
RGE núm 2871192.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 de les instalAlacions nàutico-esportives
del Club Nàutic de Portocolom, formulada pel Diputat Hble
. Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
RGE núm 2872/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 de les instalAlacions nàutico-esportives
del Club Nàutic de Cala Ratjada, formulada pel Diputat Hble
. Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
RGE núm 2873/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 de les instalAlacions nàutico-esportives
del Club Nàutic de Cala Ratjada, formulada pel Diputat Hble
. Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
RGE núm 2874/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 de les instalAlacions nàutico-esportives
del Club Nàutic del Port de Pollença, formulada pel Diputat
Hble . Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm 2875/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 de les instalAlacions nàutico-esportives
del Club Nàutic del Port de Pollença, formulada pel Diputat
Hble . Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 2876192.
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Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 de les instalAlacions nàutico-esportives
del Club Nàutic de Ciutadella, formulada pel Diputat Hble .
Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
RGE núm. 2877/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 de les instalAlacions nàutico-esportives
del Club Nàutic de Ciutadella, formulada pel Diputat Hble .
Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
RGE núm. 2878/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 de les instalAlacions nàutico-esportives
del Club Nàutic de Sant Antoni de Portmany, formulada pel
Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 2879/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 de les instalAlacions nàutico-esportives
del Club Nàutic de Sant Antoni de Portmany, formulada pel
Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm 2880/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 de la superfície terrestre del port de la
Colònia de Sant Jordi formulada pel Diputat Hble . Sr. J.
Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 2881/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 de la superfície terrestre del port de la
Colònia de Sant Jordi, formulada pel Diputat Hble . Sr. J.
Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 2882/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 de la superfície terrestre del port de
Cala Figuera, formulada pel Diputat Hble . Sr. J. Francesc
Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
2883/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 de la superfície terrestre del port de
Cala Figuera, formulada pel Diputat Hble . Sr. J. Francesc
Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
2884/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 de la superfície terrestre del port de
Portopetro, formulada pel Diputat Hble . Sr. J. Francesc
Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
2885/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 de la superfície terrestre del port de
Portopetro, formulada pel Diputat Hble . Sr. J. Francesc
Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
2886/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 de la superfície terrestre del port de
Portocolom, formulada pel Diputat Hble . Sr. J. Francesc
Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
2887/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 de la superfície terrestre del port de
Portocolom, formulada pel Diputat Hble . Sr. J. Francesc
Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
2888/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 de la superfície terrestre del port de
Portocristo, formulada pel Diputat Hble . Sr. J. Francesc
Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
2889/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 de la superfície terrestre del port de
Portocristo, formulada pel Diputat Hble . Sr. J. Francesc
Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
2890/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 de la superfície terrestre del port de
Cala Bona, formulada pel Diputat Hble . Sr. J. Francesc
Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
2891/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 de la superfície terrestre del port de
Cala Bona, formulada pel Diputat Hble . Sr. J. Francesc
Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
2892/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 de la superfície terrestre del port de
Cala Ratjada, formulada pel Diputat Hble . Sr. J. Francesc
Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
2893/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 de la superfície terrestre del port de
Cala Ratjada, formulada pel Diputat Hble . Sr. J. Francesc
Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm
2894/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 de la superfície terrestre del Port de
Pollença, formulada pel Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2897/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 de la superfície terrestre del Port de
Pollença, formulada pel Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2898/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 de la superfície terrestre del Port de
Sóller, formulada pel Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2899/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 de la superfície terrestre del Port de
Sóller, formulada pel Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm 2900/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 de la superfície terrestre del Port
d'Andratx, formulada pel Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2901/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 de la superfície terrestre del Port
d'Andratx, formulada pel Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2902/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 de la superfície terrestre del port de
Ciutadella, formulada pel Diputat Hble . Sr. J. Francesc
Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
2903/92.
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Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 de la superfície terrestre del port de
Ciutadella, formulada pel Diputat Hble . Sr. J. Francesc
Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
2904/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 de la superfície terrestre del port de
Fornells, formulada pel Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2905/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 de la superfície terrestre del port de
Fornells, formulada pel Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2906/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 de la superfície terrestre del port de
Sant Antoni de Portmany, formulada pel Diputat Hble . Sr. J
Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 2907/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 de la superfície terrestre del port de
Sant Antoni de Portmany, formulada pel Diputat Hble . Sr. J.
Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 2908/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 de l'escar en règim de concessió de
s'Illot, formulada pel Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2909/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 de l'escar en règim de concessió de
s'Illot, formulada pel Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm 2910/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 de l'escar en règim de concessió de
Cala Deià, formulada pel Diputat Hble . Sr. J. Francesc
Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
2911/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 de l 'escar en règim de concessió de
Cala Deià, formulada pel Diputat Hble . Sr. J. Francesc
Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
2912/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 de l'escar en règim de concessió de
Cala Galdana, formulada pel Diputat Hble . Sr. J. Francesc
Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm
2913/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 de l'escar en règim de concessió de
Cala Galdana, formulada pel Diputat Hble . Sr. J. Francesc
Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
2914/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 de l'escar en règim de concessió de
Binissafúller, formulada pel Diputat Hble . Sr. J. Francesc
Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
2915/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 de l'escar en règim de concessió de
Binissafúller, formulada pel Diputat Hble . Sr. J Francesc
Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm
2916/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 de l'escar en règim de concessió de
Caló des Fust, formulada pel Diputat Hble . Sr. J. Francesc
Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
2917/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 de l'escar en règim de concessió de
Caló des Fust, formulada pel Diputat Hble . Sr. J. Francesc
Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
2918/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 de l'escar en règim de concessió de
Cala Binibèquer, formulada pel Diputat Hble . Sr. J.
Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 2919/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 de l'escar en règim de concessió de
Cala Binibèquer, formulada pel Diputat Hble . Sr. J.
Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm 2920/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 de l'escar en règim de concessió de
Biniancolla, formulada pel Diputat Hble . Sr. J. Francesc
Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
2921/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 de l'escar en règim de concessió de
Biniancolla, formulada pel Diputat Hble . Sr. J. Francesc
Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
2922/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 de les instalAlacions nàutico-esportives
del Club Nàutic de Portocristo, formulada pel Diputat Hble
. Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
RGE núm. 2931/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 de les instalAlacions nàutico-esportives
del Club Nàutic de Portocristo, formulada pel Diputat Hble
. Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
RGE núm 2932/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 de l'escar en règim de concessió del
Port des Canonge, formulada pel Diputat Hble . Sr. J.
Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 2933/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 de l'escar en règim de concessió del
Port des Canonge, formulada pel Diputat Hble . Sr. J.
Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 2934/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 de l'escar en règim de concessió de
Cala Alcaufar, formulada pel Diputat Hble . Sr. J. Francesc
Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
2935/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 de l'escar en règim de concessió de
Cala Alcaufar, formulada pel Diputat Hble . Sr. J. Francesc
Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
2936/92.
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Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 de l'escar en règim de concessió de
s'Algar, formulada pel Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2937/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 de l'escar en règim de concessió de
s'Algar, formulada pel Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2938/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 de l'escar en règim de concessió de
Cala Portitxol, formulada pel Diputat Hble . Sr. J. Francesc
Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
2939/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 de l'escar en règim de concessió de
Cala Portitxol, formulada pel Diputat Hble . Sr. J. Francesc
Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
2940/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica  any 1990 dels amarraments esportius a la zona
d'explotació directa del port de la Colònia de Sant Jordi,
formulada pel Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2941/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 dels amarraments esportius a la zona
d'explotació directa del port de la Colònia de Sant Jordi,
formulada pel Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2942/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 dels amarraments esportius a la zona
d'explotació directa del port de Cala Figuera, formulada pel
Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 2943/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 dels amarraments esportius a la zona
d'explotació directa del port de Cala Figuera, formulada pel
Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 2944/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 dels amarraments esportius a la zona
d'explotació directa del port de Portopetro, formulada pel
Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 2945/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 dels amarraments esportius a la zona
d'explotació directa del port de Portopetro, formulada pel
Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 2946/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 dels amarraments esportius a la zona
d'explotació directa del port de Portocolom, formulada pel
Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentar
SOCIALISTA. RGE núm. 2947/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 dels amarraments esportius a la zona
d'explotació directa del port de Portocolom, formulada pel
Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 2948/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 dels amarraments esportius a la zona
d'explotació directa del port de Portocristo, formulada pel
Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 2949/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 dels amarraments esportius a la zona
d'explotació directa del port de Portocristo, formulada pel
Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 2950/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 dels amarraments esportius a la zona
d'explotació directa del port de Cala Bona, formulada pel
Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 2951/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 dels amarraments esportius a la zona
d'explotació directa del port de Cala Bona, formulada pel
Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 2952/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 dels amarraments esportius a la zona
d'explotació directa del port de Cala Ratjada, formulada pel
Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 2953/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 dels amarraments esportius a la zona
d'explotació directa del port de Cala Ratjada, formulada pel
Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 2954/92.

Pregunta al Govern de III CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 dels amarraments esportius a la zona
d'explotació directa del Port de Pollença, formulada pel
Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 2955/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 dels amarraments esportius a la zona
d'explotació directa del Port de Pollença, formulada pel
Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 2956/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 dels amarraments esportius a la zona
d'explotació directa del Port de Sóller, formulada pel Diputat
Hble . Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 2957/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 dels amarraments esportius a la zona
d'explotació directa del Port de Sóller, formulada pel Diputat
Hble . Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 2958/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 dels amarraments esportius a la zona
d'explotació directa del Port d'Andratx, formulada pel
Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 2959/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 dels amarraments esportius a la zona
d'explotació directa del Port d'Andratx, formulada pel
Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 2960/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 dels amarraments esportius a la zona
d'explotació directa del port de Ciutadella, formulada pel
Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 2961/92.
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Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 dels amarraments esportius a la zona
d'explotació directa del port de Ciutadella, formulada pel
Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 2962/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 dels amarraments esportius a la zona
d'explotació directa del port de Fornells, formulada pel
Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 2963/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 dels amarraments esportius a la zona
d'explotació directa del port de Fornells, formulada pel
Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 2964/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 dels amarraments esportius a la zona
d'explotació directa del port de Sant Antoni de Portmany,
formulada pel Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2965/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 dels amarraments esportius a la zona
d'explotació directa del port de Sant Antoni de Portmany,
formulada pel Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm 2966/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 de l'embarcador de gestió directa de
s'Estany des Coto, formulada pel Diputat Hble . Sr. J.
Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 2967/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 de l'embarcador de gestió directa de
s'Estany des Coto, formulada pel Diputat Hble . Sr. J.
Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 2968/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 de l'embarcador de gestió directa de
Canyamel formulada pel Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2969/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 de l'embarcador de gestió directa de
Canyamel formulada pel Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm 2970/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 de l'embarcador de gestió directa de
Cap Farads, formulada pel Diputat Hble . Sr. J. Francesc
Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
2971/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 de l'embarcador de gestió directa de
Cap Farads, formulada pel Diputat Hble . Sr. J. Francesc
Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm
2972/92.

Pregunta al Govern de la CA, .relativa a gestió
econòmica any 1990 de l'embarcador de gestió directa de
Formentor, formulada pel Diputat Hble . Sr. J. Francesc
Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm
2973/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 de l'embarcador de gestió directa de
Formentor, formulada pel Diputat Hble . Sr. J. Francesc
Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm
2974/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 de l'embarcador de gestió directa de sa
Calobra, formulada pel Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2975/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 de l'embarcador de gestió directa de sa
Calobra, formulada pel Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2976/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 de l'embarcador de gestió directa
d'Estellencs, formulada pel Diputat Hble . Sr. J. Francesc
Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm
2977/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 de l'embarcador de gestió directa
d'Estellencs, formulada pel Diputat Hble . Sr. J. Francesc
Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm
2978/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 de l'embarcador de gestió directa de
Sant Elm, formulada pel Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm 2979/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 de l'embarcador de gestió directa de
Sant Elm, formulada pel Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm 2980/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 de l'embarcador de gestió directa de
Cala Lladó, formulada pel Diputat Hble . Sr. J. Francesc
Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm
2981/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 de l'embarcador de gestió directa de
Cala Lladó, formulada pel Diputat Hble . Sr. J. Francesc
Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm
2982/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 de l'embarcador de gestió directa des
Caló, formulada pel Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm 2983/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 de l'embarcador de gestió directa des
Caló, formulada pel Diputat Hble . Sr. J. Francesc Triay del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm 2984/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a
comercialització d'olis industrials residuals, formulada pel
Diputat Hble . Sr. Pere Sampol del Grup Parlamentari PSM
I EEM. RGE núm
2986192.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses
del capítol 4 subprograma 112100 de la Secció 11
Presidència, formulada pel Diputat Hble . Sr. Josep Alfonso
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2991/92.

Pregunta al Govern de la CA, .relativa a despeses
del capítol 4 subprograma 751200 de la Secció 12 Turisme,
formulada pel Diputat Hble . Sr. Josep Alfonso del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2992/92.

Pregunta al Govern de  la CA, relativa a despeses
del capítol 4 subprograma 422002 de la Secció 13 Cultura,
formulada pel Diputat Hble . Sr. Josep Alfonso del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2993/92.
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Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses
del capítol 4 subprograma 457001 de la Secció 13 Cultura,
formulada pel Diputat Hble . Sr. Josep Alfonso del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2994/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses
del capítol 4 subprograma 458002 de la Secció 13 Cultura,
formulada pel Diputat Hble . Sr. Josep Alfonso del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2995/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses
del capítol 4 subprograma 511200 Accions de foment de la
Secció 14 Economia i Hisenda, formulada pel Diputat Hble
. Sr. Josep Alfonso del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
RGE núm. 2996/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses
del capítol 4 subprograma 612100 Previsió i política
econòmica de la Secció 14 Economia i Hisenda, formulada
pel Diputat Hble . Sr. Josep Alfonso del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 2997/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses
del capítol 4 subprograma 533200 Conservació i millora del
medi natural de la Secció 15 Agricultura i Pesca, formulada
pel Diputat Hble . Sr. Josep Alfonso del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm 2998/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses
del capítol 4 subprograma 711100 Millora dels serveis de la
Secció 15 Agricultura i Pesca, formulada pel Diputat Hble .
Sr. Josep Alfonso del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 2999/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses del capítol
4 subprograma 712300 de la Secció 15 Agricultura i Pesca,
formulada pel Diputat Hble . Sr. Josep Alfonso del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm 3000/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses
del capítol 4 subprograma 712400 Foment modernització
estructures productives de la Secció 15 Agricultura i Pesca,
formulada pel Diputat Hble . Sr. Josep Alfonso del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm 3001/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses
del capítol 4 subprograma 511100 Direcció i serveis
generals de la Secció 17 Obres Públiques i Ordenació del
Territori, formulada pel Diputat Hble . Sr. Josep Alfonso del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm 3002/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses
del capítol 4 subprograma 314100 Promoció i ajudes socials
de la Secció 18 Sanitat i Seguretat Social formulada pel
Diputat Hble . Sr. Josep Alfonso del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 3003/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses
del capítol 4 subprograma 411100 Direcció i serveis
generals de la Secció 18 Sanitat i Seguretat Social formulada
pel Diputat Hble . Sr. Josep Alfonso del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 3004/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses
del capítol 4 subprograma 413100 Promoció de la salut de
la Secció 18 Sanitat i Seguretat Social formulada pel Diputat
Hble . Sr. Josep Alfonso del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 3005/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses
del capítol 4 subprograma 413101 Pla regional de drogues
de la Secció 18 Sanitat i Seguretat Social formulada pel
Diputat Hble . Sr. Josep Alfonso del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm 3006/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses
del capítol 4 subprograma 443200 Atenció i defensa del
consumidor de la Secció 18 Sanitat i Seguretat Social
formulada pel Diputat Hble . Sr. Josep Alfonso del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm 3007/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses
del capítol 4 subprograma 321100 Formació professional
ocupacional de la Secció 19 Treball i Transports, formulada
pel Diputat Hble . Sr. Josep Alfonso del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 3008/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses
del capítol 4 subprograma 513300 Ordenació i inspecció del
transport de la Secció 19 Treball i transports, formulada pel
Diputat
Hble . Sr. Josep Alfonso del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 3009/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses
del capítol 4 subprograma 621100 Reforma de les
estructures de la Secció 20 Comerç i Indústria, formulada pel
Diputat Hble . Sr. Josep Alfonso del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm 3010/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses
del capítol 4 subprograma 724100 Promoció industrial de la
Secció 20 Comerç i Indústria, formulada pel Diputat Hble .
Sr. Josep Alfonso del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm 3011/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses
del capítol 4 subprograma 121301 Manteniment, serveis
centrals de la Secció 21 Adjunta a Presidència, formulada
pel Diputat Hble . Sr. Josep Alfonso del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 3012/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses
del capítol 4 subprograma 124200 Relacions amb altres
institucions de la Secció 21 Adjunta a Presidència, formulada
pel Diputat Hble . Sr. Josep Alfonso del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 3013/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses
del capítol 4 subprograma 415101 Activitat per a la joventut
de la Secció 21 Adjunta a Presidència, formulada pel Diputat
Hble . Sr. Josep Alfonso del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm 3014/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses
del capítol 4 subprograma 121000 Serveis generals de la
Secció 31 Serveis comuns i funcions no classificades,
formulada pel Diputat Hble . Sr. Josep Alfonso del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 3015/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a
comercialització i distribució de l'oli d'oliva de Sóller,
formulada pel Diputat Hble . Sr. Pere Sampol del Grup
Parlamentari PSM I EEM.
RGE núm 3038/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a substitució
de les bosses de plàstic utilitzades en el comerç, formulada
pel Diputat Hble . Sr. Ramon Orfila del Grup Parlamentari
PSM I EEM. RGE núm 3039/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 de les instalAlacions nàutico-esportives
de Portals Vells, formulada pel Diputat Hble . Sr. J Francesc
Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm
3043/92.
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Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 de les instalAlacions nàutico-esportives
de Portals Vells, formulada pel Diputat Hble . Sr. J.
Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm 3044/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 de les instalAlacions nàutico-esportives
del Club Nàutic Palma Nova, formulada pel Diputat Hble .
Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
RGE núm. 3045/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 de les instalAlacions nàutico-esportives
del Club Nàutic Palma Nova, formulada pel Diputat Hble .
Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
RGE núm. 3046/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 de les instalAlacions nàutico-esportives
del port de Punta Portals, formulada pel Diputat Hble . Sr.
J. Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 3047/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 de les instalAlacions nàutico-esportives
del port de Punta Portals, formulada pel Diputat Hble . Sr.
J. Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm 3048/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 de les instalAlacions nàutico-esportives
de Cala Nova, formulada pel Diputat Hble . Sr. J. Francesc
Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
3049/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 de les instalAlacions nàutico-esportives
de Cala Nova, formulada pel Diputat Hble . Sr. J Francesc
Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
3050/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 de les instalAlacions nàutico-esportives
del Club Nàutic Cala Gamba, formulada pel Diputat Hble .
Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA
RGE núm. 3051/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 de les instalAlacions nàutico-esportives
del Club Nàutic Cala Gamba, formulada pel Diputat Hble .
Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
RGE núm. 3052192.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 de les instalAlacions nàutico-esportives
de Sant Antoni de la Platja, formulada pel Diputat Hble . Sr.
J. Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 3053/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 de les instalAlacions nàutico-esportives
de Sant Antoni de la Platja, formulada pel Diputat Hble . Sr.
J. Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 3054/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 de les instalAlacions nàutico-esportives
de s 'Arenal, formulada pel Diputat Hble . Sr. J. Francesc
Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
3055/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 de les instalAlacions nàutico-esportives
de s 'Arenal, formulada pel Diputat Hble . Sr. J. Francesc
Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
3056/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 de les instalAlacions nàutico-esportives
del Club Nàutic s'Estanyol, formulada pel Diputat Hble . Sr.
J. Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 3057/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 de les instalAlacions nàutico-esportives
del Club Nàutic s'Estanyol,  formulada pel Diputat Hble . Sr.
J. Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 3058/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 de les instalAlacions nàutico-esportives
del Club Nàutic sa Ràpita, formulada pel Diputat Hble . Sr.
J. Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 3059/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 de les instalAlacions nàutico-esportives
del Club Nàutic sa Ràpita, formulada pel Diputat Hble . Sr.
J Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 3060/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 de les instalAlacions nàutico-esportives
de la Marina de Cal d'Or, formulada pel Diputat Hble . Sr.
J. Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 3061/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 de les instalAlacions nàutico-esportives
de la Marina de Cal d'Or, formulada pel Diputat Hble . Sr.
J. Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 3062/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 de les instalAlacions nàutico-esportives
del Club Nàutic Colònia de Sant Pere, formulada pel Diputat
Hble . Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 3063/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 de les instalAlacions nàutico-esportives
del Club Nàutic Colònia de Sant Pere, formulada pel Diputat
Hble . Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 3064/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 de les instalAlacions nàutico-esportives
del Club Nàutic Serranova, formulada pel Diputat Hble . Sr.
J. Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm 3065/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 de les instalAlacions nàutico-esportives
del Club Nàutic Serranova, formulada pel Diputat Hble . Sr.
J Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 3066/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 de les instalAlacions nàutico-esportives
del port esportiu de Can Picafort, formulada pel Diputat
Hble . Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm 3067/92.
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Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 de les instalAlacions nàutico-esportives
del port esportiu de Can Picafort, formulada pel Diputat
Hble . Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 3068/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 de les instalAlacions nàutico-esportives
del port esportiu "El Cocodrilo”, formulada pel Diputat Hble
. Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
RGE núm 3069/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 de les instalAlacions nàutico-esportives
del port esportiu ''El Cocodrilo”, formulada pel Diputat Hble
. Sr. J Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
RGE núm. 3070/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 de les instalAlacions nàutico-esportives
del Club de Vela d'Andratx, formulada pel Diputat Hble . Sr.
J. Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 3071/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 de les instalAlacions nàutico-esportives
del Club de Vela d'Andratx, formulada pel Diputat Hble . Sr.
J. Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 3072/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 de les instalAlacions nàutico-esportives
del Club Nàutic Santa Ponça, formulada pel Diputat Hble .
Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
RGE núm 3073/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 de les instalAlacions nàutico-esportives
del Club Nàutic Santa Ponça, formulada pel Diputat Hble .
Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
RGE núm. 3074/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 de les instalAlacions nàutico-esportives
del port esportiu "Puerto Adriano”,  formulada pel Diputat
Hble . Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm 3075/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 de les instalAlacions nàutico-esportives
del port esportiu "Puerto Adriano", formulada pel Diputat
Hble . Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm 3076/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 de les instalAlacions nàutico-esportives
de Cala en Bosc, formulada pel Diputat Hble . Sr. J.
Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 3077/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 de les instalAlacions nàutico-esportives
de Cala en Bosc, formulada pel Diputat Hble . Sr. J.
Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm 3078/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 de les instalAlacions nàutico-esportives
del Club Nàutic Fornells, formulada pel Diputat Hble . Sr. J.
Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm 3079/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1991 de les instalAlacions nàutico-esportives
del Club Nàutic Fornells, formulada pel Diputat Hble . Sr. J.
Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 3080/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 1990 de les instalAlacions nàutico-esportives
del Port d'Addaia, formulada pel Diputat Hble . Sr. J.
Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 3081/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió
econòmica any 199 l de les instalAlacions nàutico-esportives
del Port d'Addaia, formulada pel Diputat Hble . Sr. J.
Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 3082/92.

D'acord amb allò que estableix l'article 99 del
Reglament del Parlament, en dispòs la publicació al BOPIB.

Palma, a 30 de setembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 de l'escar d'explotació
directa de s'Arenal

Quina va ser la recaptació durant l'any 1990 de
l'escar d'explotació directa de s'Arenal?

Quines eren les quanties de les tarifes aplicables
durant l'any esmentat?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 de l'escar d'explotació
directa de s'Arenal

Quina va ser la recaptació durant l'any 1991 de
l'escar d'explotació directa de s'Arenal?

Quines eren les quanties de les tarifes aplicables
durant l'any esmentat?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 de l'escar d'explotació
directa de s'Estanyol

Quina va ser la recaptació durant l'any 1990 de
l'escar d'explotació directa de s'Estanyol?

Quines eren les quanties de les tarifes aplicables
durant l'any esmentat?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 de l'escar d'explotació
directa de s'Estanyol

Quina va ser la recaptació durant l'any 1991 de
l'escar d'explotació directa de s'Estanyol?

Quines eren les quanties de les tarifes aplicables
durant l'any esmentat?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 de l'escar d'explotació
directa de Valldemossa

Quina va ser la recaptació durant l'any 1990 de
l'escar d'explotació directa de Valldemossa?

Quines eren les quanties de les tarifes aplicables
durant l'any esmentat?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 de l'escar d'explotació
directa de Valldemossa

Quina va ser la recaptació durant l'any 1991 de
l'escar d'explotació directa de Valldemossa?

Quines eren les quanties de les tarifes aplicables
durant l'any esmentat?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 de l'escar d'explotació
directa de Banyalbufar

Quina va ser la recaptació durant l'any 1990 de
l'escar d'explotació directa de Banyalbufar?

Quines eren les quanties de les tarifes aplicables
durant l'any esmentat?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 de l'escar d'explotació
directa de Banyalbufar

Quina va ser la recaptació durant l'any 1991 de
l'escar d'explotació directa de Banyalbufar?

Quines eren les quanties de les tarifes aplicables
durant l'any esmentat?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.



B.O.P.I.B. Núm. 45 - 2 d’octubre del 1992 1671

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 de les instalAlacions
nàutico-esportives del Club Nàutic de Portopetro.

Quina va ser la recaptació durant l'any 1990 en
concepte de tarifa portuària G-5 a les embarcacions amb base
al Club Nàutic de Portopetro? i a la de les embarcacions
transeünts?

Quin era el cànon aplicable a l'any 1990 a
l'esmentada instalAlació nàutica?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les guals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 de les instalAlacions
nàutico-esportives del Club Nàutic de Portopetro

Quina va ser la recaptació durant l'any 1991 en
concepte de tarifa portuària G-5 a les embarcacions amb base
al Club Nàutic de Portopetro? i a la de les embarcacions
transeünts?

Quin era el cànon anual vigent de l'esmentada
instalAlació nàutica?

A quin any es produir l'aprovació del cànon, o la
seva darrera revisió?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat: .
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 de les instalAlacions
nàutico-esportives del Club Nàutic de Portocolom.

Quina va ser la recaptació durant l'any 1990 en
concepte de tarifa portuària G-5 a les embarcacions amb base
al Club Nàutic de Portocolom? i a la de les embarcacions
transeünts?

Quin era el cànon aplicable a l'any 1990 a
l'esmentada instalAlació nàutica?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals sol, licita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 de les instalAlacions
nàutica-esportives del Club Nàutic de Portocolom Quina va
ser la recaptació durant l'any 1991 en concepte de tarifa
portuària G-5 a les embarcacions amb base al Club Nàutic de
Portocolom? i a la de les embarcacions transeünts?

Quin era el cànon anual vigent de l'esmentada
instalAlació nàutica?

A quin any es produir l'aprovació del cànon, o la
seva darrera revisió?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 de les instalAlacions
nàutico-esportives del Club Nàutic de Cala Ratjada .

Quina va ser la recaptació durant l'any 1990 en
concepte de tarifa portuària G-5 a les embarcacions amb base
al Club Nàutic de Cala Ratjada? i a la de les embarcacions
transeünts?

Quin era el cànon aplicable a l'any 1990 a
l'esmentada instalAlació nàutica?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 de les instalAlacions
nàutico-esportives del Club Nàutic de Cala Ratjada 
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Quina va ser la recaptació durant l'any 1991 en
concepte de tarifa portuària G-5 a les embarcacions amb base
al Club Nàutic de Cala Ratjada? i a la de les embarcacions
transeünts?

Quin era el cànon anual vigent de l'esmentada
instalAlació nàutica?

A quin any es produir l'aprovació del cànon, o la
seva darrera revisió?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 de les instalAlacions
nàutico-esportives del Club Nàutic del Port de Pollença

Quina va ser la recaptació durant l'any 1990 en
concepte de tarifa portuària G-5 a les embarcacions amb base
al Club Nàutic del Port de Pollença? i a la de les
embarcacions transeünts?

Quin era el cànon aplicable a l'any 1990 a
l'esmentada instalAlació nàutica?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 de les instalAlacions
nàutico-esportives del Club Nàutic del Port de Pollença

Quina va ser la recaptació durant l'any 1991 en
concepte de tarifa portuària G-5 a les embarcacions amb base
al Club Nàutic del Port de Pollença? i a la de les
embarcacions transeünts?

Quin era el cànon anual vigent de l'esmentada
instalAlació nàutica?

A quin any es produir l'aprovació del cànon, o la
seva darrera revisió?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Q)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 de les instalAlacions
nàutico-esportives del Club Nàutic de Ciutadella

Quina va ser la recaptació durant l'any 1990 en
concepte de tarifa portuària G-5 a les embarcacions amb base
al Club Nàutic de Ciutadella? i a la de les embarcacions
transeünts?

Quin era el cànon aplicable a l'any 1990 a
l'esmentada instalAlació nàutica?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

R)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 de les instalAlacions
nàutico-esportives del Club Nàutic de Ciutadella

Quina va ser la recaptació durant l'any 1991 en
concepte de tarifa portuària G-5 a les embarcacions amb base
al Club Nàutic de Ciutadella? i a la de les embarcacions
transeünts?

Quin era el cànon anual vigent de l'esmentada
instalAlació nàutica?

A quin any es produir l'aprovació del cànon, o la
seva darrera revisió?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

S)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 de les instalAlacions
nàutico-esportives del Club Nàutic de Sant Antoni de
Portmany

Quina va ser la recaptació durant l'any 1990 en
concepte de tarifa portuària G-5 a les embarcacions amb base
al Club Nàutic de Sant Antoni de Portmany? i a la de les
embarcacions transeünts?
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Quin era el cànon aplicable a l'any 1990 a
l'esmentada instalAlació nàutica?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 de les instalAlacions
nàutico-esportives del Club Nàutic de Sant Antoni de
Portmany

Quina va ser la recaptació durant l'any 1991 en
concepte de tarifa portuària G-5 a les embarcacions amb base
al Club Nàutic de Sant Antoni de Portmany? i a la de les
embarcacions
transeünts?

Quin era el cànon anual vigent de l'esmentada
instalAlació nàutica?

A quin any es produir l'aprovació del cànon, o la
seva darrera revisió?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

U)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 de la superfície terrestre
del port de la Colònia de Sant Jordi

Quina va ser la recaptació durant l'any 1990 en
concepte d'ocupacions terrestres al port de la Colònia de Sant
Jordi?

Quines eren les quanties de les tarifes aplicables
durant l'any esmentat?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

V)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 de la superfície terrestre
del port de la Colònia de Sant Jordi

Quina va ser la recaptació durant l'any 1991 en
concepte d'ocupacions terrestres al port de la Colònia de Sant
Jordi?

Quines eren les quanties de les tarifes aplicables
durant l'any esmentat?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

X)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 de la superfície terrestre
del port de Cala Figuera

Quina va ser la recaptació durant l'any 1990 en
concepte d'ocupacions terrestres al port de Cala Figuera?

Quines eren les quanties de les tarifes aplicables
durant l'any esmentat?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Y)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 de la superfície terrestre
del port de Cala Figuera

Quina va ser la recaptació durant l'any 1991 en
concepte d'ocupacions terrestres al port de Cala Figuera?

Quines eren les quanties de les tarifes aplicables
durant l'any esmentat?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Z)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 de la superfície terrestre
del port de Portopetro
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Quina va ser la recaptació durant l'any 1990 en
concepte d'ocupacions terrestres al port de Portopetro?

Quines eren les quanties de les tarifes aplicables
durant l'any esmentat?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AA)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 de la superfície terrestre
del port de Portopetro

Quina va ser la recaptació durant l'any 1991 en
concepte d'ocupacions terrestres al port de Portopetro?

Quines eren les quanties de les tarifes aplicables
durant l'any esmentat?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AB)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 de la superfície terrestre
del port de Portocolom

Quina va ser la recaptació durant l'any 1990 en
concepte d'ocupacions terrestres al port de Portocolom?

Quines eren les quanties de les tarifes aplicables
durant l'any esmentat?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AC)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 de la superfície terrestre
del port de Portocolom

Quina va ser la recaptació durant l'any 1991 en
concepte d'ocupacions terrestres al port de Portocolom?

Quines eren les quanties de les tarifes aplicables
durant l'any esmentat?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AD)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 de la superfície terrestre
del port de Portocristo

Quina va ser la recaptació durant l'any 1990 en
concepte d'ocupacions terrestres al port de Portocristo?

Quines eren les quanties de les tarifes aplicables
durant l'any esmentat?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AE)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 de la superfície terrestre
del port de Portocristo

Quina va ser la recaptació durant l'any 1991 en
concepte d'ocupacions terrestres al port de Portocristo?

Quines eren les quanties de les tarifes aplicables
durant l'any esmentat?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AF)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals sol'licita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 de la superfície terrestre
del port de Cala Bona

Quina va ser la recaptació durant l'any 1990 en
concepte d'ocupacions terrestres al port de Cala Bona?

Quines eren les quanties de les tarifes aplicables
durant l'any esmentat?
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Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AG)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 de la superfície terrestre
del port de Cala Bona

Quina va ser la recaptació durant l'any 1991 en
concepte d'ocupacions terrestres al port de Cala Bona?

Quines eren les quanties de les tarifes aplicables
durant l'any esmentat?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AH)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 de la superfície terrestre
del port de Cala Ratjada

Quina va ser la recaptació durant l'any 1990 en
concepte d'ocupacions terrestres al port de Cala Ratjada?

Quines eren les quanties de les tarifes aplicables
durant l'any esmentat?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AI)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 de la superfície terrestre
del port de Cala Ratjada

Quina va ser la recaptació durant l'any 1991 en
concepte d'ocupacions terrestres al port de Cala Ratjada?

Quines eren les quanties de les tarifes aplicables
durant l'any esmentat?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AJ)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 de la superfície terrestre
del Port de Pollença

Quina va ser la recaptació durant l'any 1990 en
concepte d'ocupacions terrestres al Port de Pollença?

Quines eren les quanties de les tarifes aplicables
durant l'any esmentat?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AK)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 de la superfície terrestre
del Port de Pollença

Quina va ser la recaptació durant l'any 1991 en
concepte d'ocupacions terrestres al Port de Pollença?

Quines eren les quanties de les tarifes aplicables
durant l'any esmentat?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AL)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 de la superfície terrestre
del Port de Sóller

Quina va ser la recaptació durant l'any 1990 en
concepte d'ocupacions terrestres al Port de Sóller?

Quines eren les quanties de les tarifes aplicables
durant l'any esmentat?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AM)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 de la superfície terrestre
del Port de Sóller

Quina va ser la recaptació durant l'any 1991 en
concepte d'ocupacions terrestres al Port de Sóller?

Quines eren les quanties de les tarifes aplicables
durant l'any esmentat?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AN)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 de la superfície terrestre
del Port d'Andratx

Quina va ser la recaptació durant l'any 1990 en
concepte d'ocupacions terrestres al Port d'Andratx?

Quines eren les quanties de les tarifes aplicables
durant l'any esmentat?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AO)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 de la superfície terrestre
del Port d'Andratx

Quina va ser la recaptació durant l'any 1991 en
concepte d'ocupacions terrestres al Port d'Andratx?

Quines eren les quanties de les tarifes aplicables
durant l'any esmentat?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AP)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 de la superfície terrestre
del port de Ciutadella

Quina va ser la recaptació durant l'any 1990 en
concepte d'ocupacions terrestres al port de Ciutadella?

Quines eren les quanties de les tarifes aplicables
durant l'any esmentat?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AQ)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 de la superfície terrestre
del port de Ciutadella

Quina va ser la recaptació durant l'any 1991 en
concepte d'ocupacions terrestres al port de Ciutadella?

Quines eren les quanties de les tarifes aplicables
durant l'any esmentat?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AR)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 de la superfície terrestre
del port de Fornells

Quina va ser la recaptació durant l'any 1990 en
concepte d'ocupacions terrestres al port de Fornells?

Quines eren les quanties de les tarifes aplicables
durant l'any esmentat?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AS)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 de la superfície terrestre
del port de Fornells

Quina va ser la recaptació durant l'any 1991 en
concepte d'ocupacions terrestres al port de Fornells?

Quines eren les quanties de les tarifes aplicables
durant l'any esmentat?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AT)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 de la superfície terrestre del port
de Sant Antoni de Portmany

Quina va ser la recaptació durant l'any 1990 en
concepte d'ocupacions terrestres al port de Sant Antoni de
Portmany?

Quines eren les quanties de les tarifes aplicables
durant l'any esmentat?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AU)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 de la superfície terrestre
del port de Sant Antoni de Portmany

Quina va ser la recaptació durant l'any 1991 en
concepte d'ocupacions terrestres al port de Sant Antoni de
Portmany?

Quines eren les quanties de les tarifes aplicables
durant l'any esmentat?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AV)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 de l'escar en règim de
concessió de s'Illot

Quin va ser el cànon anual aplicat durant l'any 1990
per l'escar en règim de concessió de s'Illot?

Qui és el titular de la concessió?

Quines eren les quanties de les tarifes aplicades a
l'any esmentat?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AX)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 de l'escar en règim de
concessió de s'Illot

Quin va ser el cànon anual aplicat durant l'any 1991
per l'escar en règim de concessió de s'Illot?

De quin any és l'aprovació o darrera revisió de les
tarifes i del cànon anual?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AY)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 de l'escar en règim de
concessió de Cala Deià

Quin va ser el cànon anual aplicat durant l'any 1990
per l'escar en règim de concessió de Cala Deià?

Qui és el titular de la concessió?

Quines eren les quanties de les tarifes aplicades a
l'any esmentat?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AZ)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 de l'escar en règim de
concessió de Cala Deià

Quin va ser el cànon anual aplicat durant l'any 1991
per l'escar en règim de concessió de Cala Deià?

De quin any és l'aprovació o darrera revisió de les
tarifes i del cànon anual?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BA)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma
les següents preguntes per a les quals solAlicita resposta per
escrit.

Gestió econòmica any 1990 de l'escar en règim de
concessió de Cala Galdana

Quin va ser el cànon anual aplicat durant l'any 1990
per l'escar en règim de concessió de Cala Galdana?

Qui és el titular de la concessió?

Quines eren les quanties de les tarifes aplicades a
l'any esmentat?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BB)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 de l'escar en règim de
concessió de Cala Galdana

Quin va ser el cànon anual aplicat durant l'any 1991
per l'escar en règim de concessió de Cala Galdana?

De quin any és l'aprovació o darrera revisió de les
tarifes i del cànon anual?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BC)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 de l'escar en règim de
concessió de Binissafúller

Quin va ser el cànon anual aplicat durant l'any 1990
per l'escar en règim de concessió de Binissafúller?

Qui és el titular de la concessió?

Quines eren les quanties de les tarifes aplicades a
l'any esmentat?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BD)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 de l'escar en règim de
concessió de Binissafúller

Quin va ser el cànon anual aplicat durant l'any 1991
per l'escar en règim de concessió de Binissafúller?

De quin any és l'aprovació o darrera revisió de les
tarifes i del cànon anual?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BE)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 de l'escar en règim de
concessió de Caló des Fust

Quin va ser el cànon anual aplicat durant l'any 1990
per l'escar en règim de concessió de Caló des Fust?

Qui és el titular de la concessió?

Quines eren les quanties de les tarifes aplicades a
l'any esmentat?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BF)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 de l'escar en règim de
concessió de Caló des Fust

Quin va ser el cànon anual aplicat durant l'any 1991
per l'escar en règim de concessió de Caló des Fust?

De quin any és l'aprovació o darrera revisió de les
tarifes i del cànon anual?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BG)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 de l'escar en règim de
concessió de Cala Binibèquer

Quin va ser el cànon anual aplicat durant l'any 1990
per l'escar en règim de concessió de Cala Binibèquer?

Qui és el titular de la concessió?

Quines eren les quanties de les tarifes aplicades a
l'any esmentat?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BH)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 de l'escar en règim de
concessió de Cala Binibèquer

Quin va ser el cànon anual aplicat durant l'any 1991
per l'escar en règim de concessió de Cala Binibèquer?

De quin any és l'aprovació o darrera revisió de les
tarifes i del cànon anual?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BI)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 de l'escar en règim de
concessió de Biniancolla

Quin va ser el cànon anual aplicat durant l'any 1990
per l'escar en règim de concessió de Biniancolla?

Qui és el titular de la concessió?

Quines eren les quanties de les tarifes aplicades a
l'any esmentat?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BJ)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 de l'escar en règim de
concessió de Biniancolla

Quin va ser el cànon anual aplicat durant l'any 1991
per l'escar en règim de concessió de Biniancolla?

De quin any és l'aprovació o darrera revisió de les
tarifes i del cànon anual?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BK)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 de les instalAlacions
nàutico-esportives del Club Nàutic de Portocristo

Quina va ser la recaptació durant l'any 1990 en
concepte de tarifa portuària G-5 a les embarcacions amb base
al Club Nàutic de Portocristo? i a la de les embarcacions
transeünts?

Quin era el cànon aplicable a l'any 1990 a
l'esmentada instalAlació nàutica?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BL)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 de les instalAlacions
nàutico-esportives del Club Nàutic de Portocristo

Quina va ser la recaptació durant l'any 1991 en
concepte de tarifa portuària G-5 a les embarcacions amb base
al Club Nàutic de Portocristo? i a la de les embarcacions
transeünts?

Quin era el cànon anual vigent de l'esmentada
instalAlació nàutica?

A quin any es produir l'aprovació del cànon, o la
seva darrera revisió?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BM)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 de l'escar en règim de
concessió del Port des Canonge

Quin va ser el cànon anual aplicat durant l'any 1990
per l'escar en règim de concessió del Port des Canonge?

Qui és el titular de la concessió?

Quines eren les quanties de les tarifes aplicades a
l'any esmentat?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BN)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 de l'escar en règim de
concessió del Port des Canonge

Quin va ser el cànon anual aplicat durant l'any 1991
per l'escar en règim de concessió del Port des canonge?

De quin any és l'aprovació o darrera revisió de les
tarifes i del cànon anual?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BO)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 de l'escar en règim de
concessió de Cala Alcaufar

Quin va ser el cànon anual aplicat durant l'any 1990
per l'escar en règim de concessió de Cala Alcaufar?

Qui és el titular de la concessió?

Quines eren les quanties de les tarifes aplicades a
l'any esmentat?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BP)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 de l'escar en règim de
concessió de Cala Alcaufar

Quin va ser el cànon anual aplicat durant l'any 1991
per l'escar en règim de concessió de Cala Alcaufar?

De quin any és l'aprovació o darrera revisió de les
tarifes i del cànon anual?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BQ)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 de l'escar en règim de
concessió de s'Algar

Quin va ser el cànon anual aplicat durant l'any 1990
per l'escar en règim de concessió de s'Algar?

Qui és el titular de la concessió?

Quines eren les quanties de les tarifes aplicades a
l'any esmentat?
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Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BR)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 de l'escar en règim de
concessió de s'Algar

Quin va ser el cànon anual aplicat durant l'any 1991
per l'escar en règim de concessió de s'Algar?

De quin any és l'aprovació o darrera revisió de les
tarifes i del cànon anual?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat: 
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BS)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 de l'escar en règim de
concessió de Cala Portitxol

Quin va ser el cànon anual aplicat durant l'any 1990
per l'escar en règim de concessió de Cala Portitxol?

Qui és el titular de la concessió?

Quines eren les quanties de les tarifes aplicades a
l'any esmentat?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BT)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 de l'escar en règim de
concessió de Cala Portitxol

Quin va ser el cànon anual aplicat durant l'any 1991
per l'escar en règim de concessió de Cala Portitxol?

De quin any és l'aprovació o darrera revisió de les
tarifes i del cànon anual?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BU)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 dels amarraments
esportius a la zona d'explotació directa del port de la Colònia
de Sant Jordi

Quina va ser la recaptació anual durant l'any 1990 en
concepte de tarifa portuària G-5 a les embarcacions amb base
a la zona d'explotació directa al port de la Colònia de Sant
Jordi? i la de les embarcacions transeünts?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BV)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 dels amarraments
esportius a la zona d'explotació directa del port de la Colònia
de Sant Jordi

Quina va ser la recaptació anual durant l'any 1991 en
concepte de tarifa portuària G-5 a les embarcacions amb base
a la zona d'explotació directa al port de la Colònia de Sant
Jordi? i la de les embarcacions transeünts?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BX)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

IlleS Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 dels amarraments
esportius a la zona d'explotació directa del port de Cala
Figuera 

Quina va ser la recaptació anual durant l'any 1990 en
concepte de tarifa portuària G-5 a les embarcacions amb base
a la zona d'explotació directa al port de Cala Figuera? i la de
les embarcacions transeünts?
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Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BY)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 dels amarraments
esportius a la zona d'explotació directa del port de Cala
Figuera

Quina va ser la recaptació anual durant l'any 1991 en
concepte de tarifa portuària G-5 a les embarcacions amb base
a la zona d'explotació directa al port de Cala Figuera? i la de
les embarcacions transeünts?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BZ)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 dels amarraments
esportius a la zona d'explotació directa del port de Portopetro

Quina va ser la recaptació anual durant l'any 1990 en
concepte de tarifa portuària G-5 a les embarcacions amb base
a la zona d'explotació directa al port de Portopetro? i la de les
embarcacions transeünts?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CA)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 dels amarraments
esportius a la zona d'explotació directa del port de Portopetro

Quina va ser la recaptació anual durant l'any 1991 en
concepte de tarifa portuària G-5 a les embarcacions amb base
a la zona d'explotació directa al port de Portopetro? i la de les
embarcacions transeünts?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CB)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 dels amarraments
esportius a la zona d'explotació directa del port de
Portocolom

Quina va ser la recaptació anual durant l'any 1990 en
concepte de tarifa portuària GA5 a les embarcacions amb base
a la zona d'explotació directa al port de Portocolom? i la de
les embarcacions transeünts?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CC)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 dels amarraments
esportius a la zona d'explotació directa del port de
Portocolom

Quina va ser la recaptació anual durant l'any 1991 en
concepte de tarifa portuària GA5 a les embarcacions amb base
a la zona d'explotació directa al port de Portocolom? i la de
les embarcacions transeünts?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CD)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 dels amarraments
esportius a la zona d'explotació directa del port de Portocristo

Quina va ser la recaptació anual durant l'any 1990 en
concepte de tarifa portuària GA5 a les embarcacions amb base
a la zona d'explotació directa al port de Portocristo? I la de
les embarcacions transeünts?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CE)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 dels amarraments
esportius a la zona d'explotació directa del port de Portocristo

Quina va ser la recaptació anual durant l'any 1991 en
concepte de tarifa portuària G-5 a les embarcacions amb base
a la zona d'explotació directa al port de Portocristo? i la de les
embarcacions transeünts?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CF)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 dels amarraments
esportius a la zona d'explotació directa del port de Cala Bona

Quina va ser la recaptació anual durant l'any 1990 en
concepte de tarifa portuària GA5 a les embarcacions amb base
a la zona d'explotació directa al port de Cala Bona? I la de les
embarcacions transeünts?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CG)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 dels amarraments
esportius a la zona d'explotació directa del port de Cala Bona

Quina va ser la recaptació anual durant l'any 1991 en
concepte de tarifa portuària G-5 a les embarcacions amb base
a la zona d'explotació directa al port de Cala Bona? I la de les
embarcacions transeünts?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CH)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 dels amarraments
esportius a la zona d'explotació directa del port de Cala
Ratjada

Quina va ser la recaptació anual durant l'any 1990 en
concepte de tarifa portuària G-5 a les embarcacions amb base
a la zona d'explotació directa al port de Cala Ratjada? I la de
les embarcacions transeünts?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CI)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 dels amarraments
esportius a la zona d'explotació directa del port de Cala
Ratjada

Quina va ser la recaptació anual durant l'any 1991 en
concepte de tarifa portuària G-5 a les embarcacions amb base
a la zona d'explotació directa al port de Cala Ratjada? i la de
les embarcacions transeünts?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CJ)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 dels amarraments
esportius a la zona d'explotació directa del Port de Pollença

Quina va ser la recaptació anual durant l'any 1990 en
concepte de tarifa portuària G-5 a les embarcacions amb base
a la zona d'explotació directa al Port de Pollença? I la de les
embarcacions transeünts?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CK)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 dels amarraments
esportius a la zona d'explotació directa del Port de Pollença

Quina va ser la recaptació anual durant l'any 1991 en
concepte de tarifa portuària G-5 a les embarcacions amb base
a la zona d'explotació directa al Port de Pollença? i la de les
embarcacions transeünts?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CL)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 dels amarraments
esportius a la zona d'explotació directa del Port de Sóller

Quina va ser la recaptació anual durant l'any 1990 en
concepte de tarifa portuària G-5 a les embarcacions amb base
a la zona d'explotació directa al Port de Sóller? I la de les
embarcacions transeünts?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CM)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 dels amarraments
esportius a la zona d'explotació directa del Port de Sóller

Quina va ser la recaptació anual durant l'any 1991 en
concepte de tarifa portuària G-5 a les embarcacions amb base
a la zona d'explotació directa al Port de Sóller? i la de les
embarcacions transeünts?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CN)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 dels amarraments
esportius a la zona d'explotació directa del Port d'Andratx

Quina va ser la recaptació anual durant l'any 1990 en
concepte de tarifa portuària G-5 a les embarcacions amb base
a la zona d'explotació directa al Port d'Andratx? I la de les
embarcacions transeünts?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CO)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 dels amarraments
esportius a la zona d'explotació directa del Port d'Andratx

Quina va ser la recaptació anual durant l'any 1991 en
concepte de tarifa portuària G-5 a les embarcacions amb base
a la zona d'explotació directa al Port d'Andratx? i la de les
embarcacions transeünts?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CP)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 dels amarraments
esportius a la zona d'explotació directa del port de Ciutadella

Quina va ser la recaptació anual durant l'any 1990 en
concepte de tarifa portuària G-5 a les embarcacions amb base
a la zona d'explotació directa al port de Ciutadella? I la de les
embarcacions transeünts?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CQ)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 dels amarraments
esportius a la zona d'explotació directa del port de Ciutadella

Quina va ser la recaptació anual durant l'any 1991 en
concepte de tarifa portuària G-5 a les embarcacions amb base
a la zona d'explotació directa al port de Ciutadella? i la de les
embarcacions transeünts?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CR)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 dels amarraments
esportius a la zona d'explotació directa del port de Fornells

Quina va ser la recaptació anual durant l'any 1990 en
concepte de tarifa portuària G-5 a les embarcacions amb base
a la zona d'explotació directa al port de Fornells? I la de les
embarcacions transeünts?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CS)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 dels amarraments
esportius a la zona d'explotació directa del port de Fornells

Quina va ser la recaptació anual durant l'any 1991 en
concepte de tarifa portuària G-5 a les embarcacions amb base
a la zona d'explotació directa al port de Fornells? i la de les
embarcacions transeünts?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CT)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 dels amarraments
esportius a la zona d'explotació directa del port de Sant
Antoni de Portmany

Quina va ser la recaptació anual durant l'any 1990 en
concepte de tarifa portuària G-5. a les embarcacions amb base
a la zona d'explotació directa al port de Sant Antoni de
Portmany?
I la de les embarcacions transeünts?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CU)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 dels amarraments
esportius a la zona d'explotació directa del port de Sant
Antoni de Portmany

Quina va ser la recaptació anual durant l'any 1991 en
concepte de tarifa portuària G-S a les embarcacions amb base
a la zona d'explotació directa al port de Sant Antoni de
Portmany?
i la de les embarcacions transeünts?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CV)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 de l'embarcador de
gestió directa de s'Estany des Coto

Quina va ser la recaptació durant l'any 1990 de
l'embarcador de gestió directa de s'Estany des Coto?

Quina era la quantia de les tarifes aplicables durant
l'any esmentat?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CX)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 de l'embarcador de gestió directa
de s'Estany des Coto

Quina va ser la recaptació durant l'any 1991 de
l'embarcador de gestió directa de s'Estany des Coto?

Quina era la quantia de les tarifes aplicables durant
l'any esmentat?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CY)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 de l'embarcador de
gestió directa de Canyamel

Quina va ser la recaptació durant l'any 1990 de
l'embarcador de gestió directa de Canyamel?

Quina era la quantia de les tarifes aplicables durant
l'any esmentat?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CZ)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 de l'embarcador de
gestió directa de Canyamel

Quina va ser la recaptació durant l'any 1991 de
l'embarcador de gestió directa de Canyamel?

Quina era la quantia de les tarifes aplicables durant
l'any esmentat?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DA)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 de l'embarcador de
gestió directa de Cap Farrutx

Quina va ser la recaptació durant l'any 1990 de
l'embarcador de gestió directa de Cap Farrutx?

Quina era la quantia de les tarifes aplicables durant
l'any esmentat?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DB)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 de l'embarcador de
gestió directa de Cap Farrutx

Quina va ser la recaptació durant l'any 1991 de
l'embarcador de gestió directa de Cap Farrutx?

Quina era la quantia de les tarifes aplicables durant
l'any esmentat?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DC)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 de l'embarcador de
gestió directa de Formentor

Quina va ser la recaptació durant l'any 1990 de
l'embarcador de gestió directa de Formentor?

Quina era la quantia de les tarifes aplicables durant
l'any esmentat?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.



B.O.P.I.B. Núm. 45 - 2 d’octubre del 1992 1687

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DD)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 de l'embarcador de
gestió directa de Formentor

Quina va ser la recaptació durant l'any 1991 de
l'embarcador de gestió directa de Formentor?

Quina era la quantia de les tarifes aplicables durant
l'any esmentat?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay I Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DE)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 de l'embarcador de
gestió directa de sa Calobra

Quina va ser la recaptació durant l'any 1990 de
l'embarcador de gestió directa de sa Calobra?

Quina era la quantia de les tarifes aplicables durant
l'any esmentat?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DF)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 de l'embarcador de
gestió directa de sa Calobra

Quina va ser la recaptació durant l'any 1991 de
l'embarcador de gestió directa de s'Estany des Coto?

Quina era la quantia de les tarifes aplicables durant
l'any esmentat?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DG)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 de l'embarcador de
gestió directa d'Estellencs

Quina va ser la recaptació durant l'any 1990 de
l'embarcador de gestió directa d'Estellencs?

Quina era la quantia de les tarifes aplicables durant
l'any esmentat?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DH)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 de l'embarcador de
gestió directa d'Estellencs

Quina va ser la recaptació durant l'any 1991 de
l'embarcador de gestió directa d'Estellencs?

Quina era la quantia de les tarifes aplicables durant
l'any esmentat?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DI)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 de l'embarcador de
gestió directa de Sant Elm

Quina va ser la recaptació durant l'any 1990 de
l'embarcador de gestió directa de Sant Elm?

Quina era la quantia de les tarifes aplicables durant
l'any esmentat?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DJ)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 de l'embarcador de
gestió directa de Sant Elm

Quina va ser la recaptació durant l'any 1991 de
l'embarcador de gestió directa de Sant Elm?

Quina era la quantia de les tarifes aplicables durant
l'any esmentat?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DK)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 de l'embarcador de
gestió directa de Cala Lladó

Quina va ser la recaptació durant l'any 1990 de
l'embarcador de gestió directa de Cala Lladó?

Quina era la quantia de les tarifes aplicables durant l'any
esmentat?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DL)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 de l'embarcador de
gestió directa de Cala Lladó

Quina va ser la recaptació durant l'any 1991 de
l'embarcador de gestió directa de Cala Lladó?

Quina era la quantia de les tarifes aplicables durant
l'any esmentat?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DM)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de  la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 de l'embarcador de
gestió directa des Caló

Quina va ser la recaptació durant l'any 1990 de
l'embarcador de gestió directa des Caló?

Quina era la quantia de les tarifes aplicables durant
l'any esmentat?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DN)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 de l'embarcador de
gestió directa des Caló

Quina va ser la recaptació durant l'any 1991 de
l'embarcador de gestió directa des Caló?

Quina era la quantia de les tarifes aplicables durant
l'any esmentat?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DO)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i

següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.

Comercialització d'olis industrials residuals

Quines empreses estan autoritzades per
comercialitzar els olis industrials residuals?

Quines empreses estan autoritzades per cremar-ne?

Quines subvencions s'han donat per aquests
conceptes?

S'hi poden acollir més empreses? Com?

Palma, 22 de setembre del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DP)
Josep Alfonso i Villanueva, Diputat del Parlament

de les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern de
la Comunitat Autònoma la següent pregunta per a la qual
solAlicita resposta per escrit.

Despeses del capítol 4 subprograma 112100 de la
Secció 11 Presidència

Quines han estat les despeses de la Secció 11 durant
els anys 1991 i 1992 dels subconceptes:

48000 A famílies i institucions

del subprograma 112100 Presidència del Govern,
especificant-ne, concepte de la transferència, quantitat, data,
perceptor i decret en què es basa la subvenció.

Palma, 20 de setembre del 1992.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DQ)
Josep Alfonso i Villanueva, Diputat del Parlament

de les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern de
la Comunitat Autònoma la següent pregunta per a la qual
solAlicita resposta per escrit.

Despeses del capítol 4 subprograma 751200 de la
Secció 12 Turisme

Quines han estat les despeses de la Secció 12 durant
els anys 1991 i 1992 dels subconceptes:

44100 Altres empreses i ens públics

del subprograma 751200 Ordenació Turística,
especificant-ne, concepte de la transferència, quantitat, data,
perceptor i decret en què es basa la subvenció.

Palma, 20 de setembre del 1992.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DR)
Josep Alfonso i Villanueva, Diputat del Parlament

de les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern de
la Comunitat Autònoma la següent pregunta per a la qual
sol'licita resposta per escrit.

Despeses del capítol 4 subprograma 422002 de la
Secció 13 Cultura

Quines han estat les despeses de la Secció 13 durant
els anys 1991 i 1992 dels subconceptes:

46101 a consells insulars
48000 a empreses privades

del subprograma 422002 Experimentació i difusió
model educatiu, especificant-ne, concepte de la transferència,

quantitat, data, perceptor i decret en què es basa la subvenció.

Palma, 20 de setembre del 1992.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DS)
Josep Alfonso i Villanueva, Diputat del Parlament

de les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern de
la Comunitat Autònoma la següent pregunta per a la qual
solAlicita resposta per escrit.

Despeses del capítol 4 subprograma 457001 de la Secció 13
Cultura

Quines han estat les despeses de la Secció 13 durant
els anys 1991 i 1992 dels subconceptes:

48000 a famílies i institucions

del subprograma 457001 Promoció de l'esport,
especificant-ne, concepte de la transferència, quantitat, data,
perceptor i decret en què es basa la subvenció.

Palma, 20 de setembre del 1992.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DT)
Josep Alfonso i Villanueva, Diputat del Parlament

de les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern de
la Comunitat Autònoma la següent pregunta per a la qual
solAlicita resposta per escrit.

Despeses del capítol 4 subprograma 458002 de la
Secció 13 Cultura

Quines han estat les despeses de la Secció 13 durant
els anys 1991 i 1992 dels subconceptes:

48000 a famílies i institucions

del subprograma 458002 Protecció del patrimoni,
especificant-ne, concepte de la transferència, quantitat, data,
perceptor i decret en què es basa la subvenció.

Palma, 20 de setembre del 1992.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DU)
Josep Alfonso i Villanueva, Diputat del Parlament

de les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern de
la Comunitat Autònoma la següent pregunta per a la qual
solAlicita resposta per escrit.

Despeses del capítol 4 subprograma 511200 Accions
de foment, a la Secció 14 Economia i Hisenda
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Quines han estat les despeses de la Secció 14 durant
els anys 1991 i 1992 dels subconceptes:

4700 a empreses privades

del subprograma 511200 Accions de foment,
especificant-ne, concepte de la transferència, quantitat, data,
perceptor i decret en què es basa la subvenció.

Palma, 20 de setembre del 1992.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DV)
Josep Alfonso i Villanueva, Diputat del Parlament

de les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern de
la Comunitat Autònoma la següent pregunta per a la qual
solAlicita resposta per escrit.

Despeses del capítol 4 subprograma 612100 Previsió
i política econòmica, a la Secció 14 Economia i Hisenda

Quines han estat les despeses de la Secció 14 durant
els anys 1991 i 1992 dels subconceptes:

44000 CT de la Caló
48000 a famílies i institucions

del subprograma 612100 Previsió i política
econòmica, especificant-ne, concepte de la transferència,
quantitat, data, perceptor i decret en què es basa la subvenció.

Palma, 20 de setembre del 1992.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DX)
Josep Alfonso i Villanueva, Diputat del Parlament

de les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern de
la Comunitat Autònoma la següent pregunta per a la qual
solAlicita resposta per escrit.

Despeses del capítol 4 subprograma 533200
Conservació i millora del medi natural, a la Secció 15
Agricultura i Pesca

Quines han estat les despeses de la Secció 15 durant
els
anys 1991 i 1992 dels subconceptes:

47000 a empreses privades

del subprograma 533200 Conveni i millora del medi
natural, especificant-ne, concepte de la transferència,
quantitat, data, perceptor i decret en què es basa la subvenció.

Palma, 20 de setembre del 1992.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DY)
Josep Alfonso i Villanueva, Diputat del Parlament

de les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern de
la Comunitat Autònoma la següent pregunta per a la qual
solAlicita resposta per escrit.

Despeses del capítol 4 subprograma 711100 Millora
dels serveis, a la Secció 15 Agricultura i Pesca

Quines han estat les despeses de la Secció 15 durant
els  anys 1991 i 1992 dels subconceptes:

48000 a empreses privades

del subprograma 711100 Millora dels serveis,
especificant-ne, concepte de la transferència, quantitat, data,
perceptor i decret en què es basa la subvenció.

Palma, 20 de setembre del 1992.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DZ)
Josep Alfonso i Villanueva, Diputat del Parlament

de les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern de
la Comunitat Autònoma la següent pregunta per a la qual
solAlicita resposta per escrit.

Despeses del capítol 4 subprograma 712300 Millora
productivitat, a la Secció 15 Agricultura i Pesca

Quines han estat les despeses de la Secció 15 durant
els anys 1991 i 1992 dels subconceptes:

44000 de la CAIB
48000 a famílies i institucions

del subprograma 712300 Millora productivitat,
especificant-ne, concepte de la transferència, quantitat, data,
perceptor i decret en què es basa la subvenció.

Palma, 20 de setembre del 1992.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EA)
Josep Alfonso i Villanueva, Diputat del Parlament

de les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern de
la Comunitat Autònoma la següent pregunta per a la qual
solAlicita resposta per escrit. 

Despeses del capítol 4 subprograma 712400 Foment
modernització estructures productives, a la Secció 15
Agricultura i Pesca

Quines han estat les despeses de la Secció 15 durant
els anys 1991 i 1992 dels subconceptes:

44000 de la CAIB
46000 ajuntaments
48000 a famílies i institucions
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del subprograma 712400 Foment modernització
estructures productives, especificant-ne, concepte de la
transferència, quantitat, data, perceptor i decret en què es
basa la subvenció.

Palma, 20 de setembre del 1992.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EB)
Josep Alfonso i Villanueva, Diputat del Parlament

de les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern de
la Comunitat Autònoma la següent pregunta per a la qual
solAlicita resposta per escrit.

Despeses del capítol 4 subprograma 511100
Direcció i serveis generals, a la Secció 17 Obres Públiques i
Ordenació del Territori

Quines han estat les despeses de la Secció 17 durant
els anys 1991 i 1992 dels subconceptes:

48000 a famílies i institucions

del subprograma 511100 Direcció i serveis generals,
especificant-ne, concepte de la transferència, quantitat, data,
perceptor i decret en què es basa la subvenció.

Palma, 20 de setembre del 1992.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EC)
Josep Alfonso i Villanueva, Diputat del Parlament

de les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern de
la Comunitat Autònoma la següent pregunta per a la qual
solAlicita resposta per escrit.

Despeses del capítol 4 subprograma 314100
Promoció i ajudes socials, a la Secció 18 Sanitat i Seguretat
Social

Quines han estat les despeses de la Secció 18 durant
els anys 1991 i 1992 dels subconceptes:

48060 beques a minusvàlids
48062 beneficència d'urgència
48066 eradicació bosses de pobresa

del subprograma 314100 Promoció i ajudes socials,
especificant-ne, concepte de la transferència, quantitat, data,
perceptor i decret en què es basa la subvenció.

Palma, 20 de setembre del 1992.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

ED)
Josep Alfonso i Villanueva, Diputat del Parlament

de les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern de
la Comunitat Autònoma la següent pregunta per a la qual
solAlicita resposta per escrit.

 Despeses del capítol 4 subprograma 411100
Direcció i serveis generals, a la Secció 18 Sanitat i Seguretat
Social

Quines han estat les despeses de la Secció 18 durant
els anys 1991 i 1992 dels subconceptes:

41100 a altres organismes autònoms
48000 a famílies i institucions

del subprograma 411100 Direcció i serveis generals,
especificant-ne, concepte de la transferència, quantitat, data,
perceptor i decret en què es basa la subvenció.

Palma, 20 de setembre del 1992.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EE)
Josep Alfonso i Villanueva, Diputat del Parlament

de les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern de
la Comunitat Autònoma la següent pregunta per a la qual
solAlicita resposta per escrit.

Despeses del capítol 4 subprograma 413100
Promoció de la salut, a la Secció 18 Sanitat i Seguretat Social

Quines han estat les despeses de la Secció 18 durant
els anys 1991 i 1992 dels subconceptes:

48000 a famílies i institucions

del subprograma 413100 Promoció de la salut,
especificant-ne, concepte de la transferència, quantitat, data,
perceptor i decret en què es basa la subvenció.

Palma, 20 de setembre del 1992.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EF)
Josep Alfonso i Villanueva, Diputat del Parlament

de les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern de
la Comunitat Autònoma la següent pregunta per a la qual
solAlicita resposta per escrit.

Despeses del capítol 4 subprograma 413101 Pla
regional de drogues, a la Secció 18 Sanitat i Seguretat Social

Quines han estat les despeses de la Secció 18 durant
els anys 1991 i 1992 dels subconceptes:

48000 a famílies i institucions

del subprograma 413101 Pla regional de drogues,
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especificant-ne, concepte de la transferència, quantitat, data,
perceptor i decret en què es basa la subvenció.

Palma, 20 de setembre del 1992.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EG)
Josep Alfonso i Villanueva, Diputat del Parlament

de les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern de
la Comunitat Autònoma la següent pregunta per a la qual
solAlicita resposta per escrit.

Despeses del capítol 4 subprograma 443200 Atenció
i defensa del consumidor, a la Secció 18 Sanitat i Seguretat
Social

Quines han estat les despeses de la Secció 18 durant
els anys 1991 i 1992 dels subconceptes:

48000 a famílies i institucions

del subprograma 443200 Atenció i defensa del
consumidor, especificant-ne, concepte de la transferència,
quantitat, data, perceptor i decret en què es basa la subvenció.

Palma, 20 de setembre del 1992.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EH)
Josep Alfonso i Villanueva, Diputat del Parlament

de les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern de
la Comunitat Autònoma la següent pregunta per a la qual
solAlicita resposta per escrit.

Despeses del capítol 4 subprograma 321100
Formació professional ocupacional, a la Secció 19 Treball i
Transports

Quines han estat les despeses de la Secció 19 durant
els anys 1991 i 1992 dels subconceptes:

48000 a famílies i institucions

del subprograma 321100 Formació professional
ocupacional, especificant-ne, concepte de la transferència,
quantitat, data, perceptor i decret en què es basa la subvenció.

Palma, 20 de setembre del 1992.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EI)
Josep Alfonso i Villanueva, Diputat del Parlament

de les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern de
la Comunitat Autònoma la següent pregunta per a la qual
solAlicita resposta per escrit.

Despeses del capítol 4 subprograma 513300
Ordenació i inspecció del transport, a la Secció 19 Treball i
Transports

Quines han estat les despeses de la Secció 19 durant
els anys 1991 i 1992 dels subconceptes:

47000 empreses privades

del subprograma 513300 Ordenació i inspecció del
transport, especificant-ne, concepte de la transferència,
quantitat, data, perceptor i decret en què es basa la subvenció.

Palma, 20 de setembre del 1992.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EJ)
Josep Alfonso i Villanueva, Diputat del Parlament

de les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern de
la Comunitat Autònoma la següent pregunta per a la qual
solAlicita resposta per escrit.

Despeses del capítol 4 subprograma 621100
Reforma de les estructures, a la Secció 20 Comerç i Indústria

Quines han estat les despeses de la Secció 20 durant
els anys 1991 i 1992 dels subconceptes:

48026 assistència tècnica
48027 promoció intangibles

del subprograma 621100 Reforma de les estructures,
especificant-ne, concepte de la transferència, quantitat, data,
perceptor i decret en què es basa la subvenció.

Palma, 20 de setembre del 1992.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EK)
Josep Alfonso i Villanueva, Diputat del Parlament

de les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern de
la Comunitat Autònoma la següent pregunta per a la qual
solAlicita resposta per escrit.

Despeses del capítol 4 subprograma 724100
Promoció industrial, a la Secció 20 Comerç i Indústria

Quines han estat les despeses de la Secció 20 durant
els anys 1991 i 1992 dels subconceptes:

44000 de la CAIB

del subprograma 724100 Promoció industrial,
especificant-ne, concepte de la transferència, quantitat, data,
perceptor i decret en què es basa la subvenció.

Palma, 20 de setembre del 1992.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EL)
Josep Alfonso i Villanueva, Diputat del Parlament

de les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern de
la Comunitat Autònoma la següent pregunta per a la qual
solAlicita resposta per escrit.

Despeses del capítol 4 subprograma 121301
Manteniment, serveis centrals, a la Secció 21 Adjunta a
Presidència

Quines han estat les despeses de la Secció 21 durant
els anys 1991 i 1992 dels subconceptes:

48000 a famílies i institucions

del subprograma 121301 Manteniment, serveis
centrals, especificant-ne, concepte de la transferència,
quantitat, data, perceptor i decret en què es basa la subvenció.

Palma, 20 de setembre del 1992.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EM)
Josep Alfonso i Villanueva, Diputat del Parlament

de les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern de
la Comunitat Autònoma la següent pregunta per a la qual
solAlicita resposta per escrit.

Despeses del capítol 4 subprograma 124200
Relacions amb altres institucions, a la Secció 21 Adjunta a
Presidència

Quines han estat les despeses de la Secció 21 durant
els anys 1991 i 1992 dels subconceptes:

48000 a famílies i institucions

del subprograma 124200 Relacions amb altres
administracions, especificant-ne, concepte de la transferència,
quantitat, data, perceptor i decret en què es basa la subvenció.

Palma, 20 de setembre del 1992.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EN)
Josep Alfonso i Villanueva, Diputat del Parlament

de les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern de
la Comunitat Autònoma la següent pregunta per a la qual
solAlicita resposta per escrit.

Despeses del capítol 4 subprograma 415101
Activitat per a la joventut, a la Secció 21 Adjunta a
Presidència

Quines han estat les despeses de la Secció 21 durant
els anys 1991 i 1992 dels subconceptes:

48000 a famílies i institucions

del subprograma 415101 Activitat per a la joventut,
especificant-ne, concepte de la transferència, quantitat, data,
perceptor i decret en què es basa la subvenció.

Palma, 20 de setembre del 1992.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EO)
Josep Alfonso i Villanueva, Diputat del Parlament

de les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern de
la Comunitat Autònoma la següent pregunta per a la qual
solAlicita resposta per escrit.

Despeses del capítol 4 subprograma 121000 Serveis
generals, a la Secció 31 Serveis comuns i funcions no
classificades

Quines han estat les despeses de la Secció 31 durant
els anys 1991 i 1992 dels subconceptes:

48000 a famílies i institucions

del subprograma 121000 Serveis generals,
especificant-ne, concepte de la transferència, quantitat, data,
perceptor i decret en què es basa la subvenció.

Palma, 20 de setembre del 1992.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EP)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i

següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.

Comercialització i distribució de l'oli d'oliva de
Sóller

Quines han estat les actuacions del Govern de les
Illes Balears per a promoure la comercialització i distribució
de l'oli d'oliva de Sóller embotellat per la Cooperativa
Agrícola de Sant Bartomeu?

Quins projectes existeixen per a la comercialització
d'aquest oli en el mercat de les Illes Balears?

Quins estudis de mercat s'han duit a terme per a
orientar la seva comercialització?

Quines campanyes de promoció es tenen previstes?

Quines iniciatives s'han realitzat per a assegurar la
seva distribució a les grans superfícies comercials?

Quins són els programes i projectes del Govern de
les Illes Balears de cara a ala promoció de l'oli d'oliva
embotellat per la Cooperativa Agrícola Sant Bartomeu de
Sóller?
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Palma, 22 de setembre del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i

següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta la següent pregunta amb
solAlicitud de resposta escrita.

Substitució de les bosses de plàstic utilitzades en el
comerç

La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament
de les Illes Balears va aprovar, en sessió celebrada dia 2
d'octubre del 1991 la següent Resolució, derivada de la
Proposició no de Llei RGE núm. 1208/91, presentada pel
Grup Parlamentari PSM i EEM:

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma que estudiï la conveniència
d'impulsar la substitució de les bosses de plàstic utilitzades en
el comerç per un producte biodegradable"

Quines actuacions ha tingut el Govern per tal de
donar compliment a aquesta Resolució aprovada ara fa un
any?

Es Mercadal, 22 de setembre del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

ER)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 de les instalAlacions
nàutico-esportives de Portals Vells

Quin és el cànon anual aplicat a l’any 1990 a la
instalAlació nàutica de Portals Vells?

Es va aplicar a les embarcacions la tarifa GA5?

En cas afirmatiu, quina va ser la recaptació de 1990
per embarcacions en base? i la d'embarcacions transeünts?

Palma, 24 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

ES)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 de les instalAlacions
nàutico-esportives de Portals Vells

Quin és el cànon anual aplicat a l'any 1991 a la
instalAlació nàutica de Portals Vells?

A quin any es va produir l'aprovació del cànon, o la
seva darrera revisió?

Es va aplicar a les embarcacions la tarifa GA5?

En cas afirmatiu, quina va ser la recaptació de 1991
per embarcacions en base? i la d'embarcacions transeünts?

Palma, 24 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

ET)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 de les instalAlacions
nàutico-esportives del Club nàutic Palma Nova

Quin és el cànon anual aplicat a l'any 1990 a la
instalAlació nàutica del Club Nàutic de Palma Nova?

Es va aplicar a les embarcacions la tarifa GA5?
En cas afirmatiu, quina va ser la recaptació de 1990

per embarcacions en base? i la d'embarcacions transeünts?

Palma, 24 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EU)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 de les instalAlacions
nàutico-esportives del Club Nàutic Palma Nova

Quin és el cànon anual aplicat a l'any 1991 a la
instalAlació nàutica del Club Nàutic Palma Nova?

A quin any es va produir l'aprovació del cànon, o la
seva darrera revisió?

Es va aplicar a les embarcacions la tarifa GA5?

En cas afirmatiu, quina va ser la recaptació de 1991
per embarcacions en base? i la d'embarcacions transeünts?

Palma, 24 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EV)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del



B.O.P.I.B. Núm. 45 - 2 d’octubre del 1992 1695

Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 de les instalAlacions
nàutico-esportives del port de Punta Portals

Quin és el cànon anual aplicat a l'any 1990 a la
instalAlació nàutica del port de Punta Portals?

Es va aplicar a les embarcacions la tarifa G-5?

En cas afirmatiu, quina va ser la recaptació de 1990
per embarcacions en base? i la d'embarcacions transeünts?

Palma, 24 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EX)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 de les instalAlacions
nàutico-esportives del port de Punta Portals

Quin és el cànon anual aplicat a l'any 1991 a la
instalAlació nàutica del port de Punta Portals?

A quin any es va produir l'aprovació del cànon, o la
seva darrera revisió?

Es va aplicar a les embarcacions la tarifa G-5?

En cas afirmatiu, quina va ser la recaptació de 1991
per embarcacions en base? i la d'embarcacions transeünts?

Palma, 24 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EY)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals sol'licita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 de les instalAlacions
nàutico-esportives de Cala Nova

Quin és el cànon anual aplicat a l'any 1990 a la
instalAlació nàutica de Cala Nova?

Es va aplicar a les embarcacions la tarifa G-5?

En cas afirmatiu, quina va ser la recaptació de 1990
per embarcacions en base? i la d'embarcacions transeünts?

Palma, 24 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EZ)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 de les instalAlacions
nàutico-esportives de Cala Nova

Quin és el cànon anual aplicat a l'any 1991 a la
instalAlació nàutica de Cala Nova?

A quin any es va produir l'aprovació del cànon, o la
seva darrera revisió?

Es va aplicar a les embarcacions la tarifa G-5?

En cas afirmatiu, quina va ser la recaptació de 1991
per embarcacions en base? i la d'embarcacions transeünts?

Palma, 24 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FA)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 de les instalAlacions
nàutico-esportives del Club Nàutic Cala Gamba

Quin és el cànon anual aplicat a l'any 1990 a la
instalAlació nàutica del Club Nàutic Cala Gamba?

Es va aplicar a les embarcacions la tarifa G-5?

En cas afirmatiu, quina va ser la recaptació de 1990
per embarcacions en base? i la d'embarcacions transeünts?

Palma, 24 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FB)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 de les instalAlacions
nàutico-esportives del Club Nàutic Cala Gamba

Quin és el cànon anual aplicat a l'any 1991 a la
instalAlació nàutica del Club Nàutic Cala Gamba?

A quin any es va produir l'aprovació del cànon, o la
seva darrera revisió?
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Es va aplicar a les embarcacions la tarifa G-5?

En cas afirmatiu, quina va ser la recaptació de 1991
per embarcacions en base? i la d'embarcacions transeünts?

Palma, 24 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FC)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 de les instalAlacions
nàutico-esportives de Sant Antoni de la Platja

Quin és el cànon anual aplicat a l'any 1990 a la
instalAlació nàutica de Sant Antoni de la Platja?

Es va aplicar a les embarcacions la tarifa G-5?

En cas afirmatiu, quina va ser la recaptació de 1990
per embarcacions en base? i la d'embarcacions transeünts?

Palma, 24 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FD)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 de les instalAlacions
nàutico-esportives de Sant Antoni de la Platja

Quin és el cànon anual aplicat a l'any 1991 a la
instalAlació nàutica de Sant Antoni de la Platja?

A quin any es va produir l'aprovació del cànon, o la
seva darrera revisió?

Es va aplicar a les embarcacions la tarifa G-5?

En cas afirmatiu, quina va ser la recaptació de 1991
per embarcacions en base? i la d'embarcacions transeünts?

Palma, 24 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FE)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 de les instalAlacions
nàutico-esportives de s'Arenal

Quin és el cànon anual aplicat a l'any 1990 a la
instalAlació nàutica de s'Arenal?

Es va aplicar a les embarcacions la tarifa G-5?

En cas afirmatiu, quina va ser la recaptació de 1990
per embarcacions en base? i la d'embarcacions transeünts?

Palma, 24 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FF)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 de les instalAlacions
nàutico-esportives de s'Arenal

Quin és el cànon anual aplicat a l'any 1991 a la
instalAlació nàutica de s'Arenal?

A quin any es va produir l'aprovació del cànon, o la
seva darrera revisió?

Es va aplicar a les embarcacions la tarifa G-5?

En cas afirmatiu, quina va ser la recaptació de 1991
per embarcacions en base? i la d'embarcacions transeünts?

Palma, 24 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FG)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals sol'licita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 de les instalAlacions
nàutico-esportives del Club Nàutic de s'Estanyol

Quin és el cànon anual aplicat a l'any 1990 a la
instalAlació nàutica del Club Nàutic de s'Estanyol?

Es va aplicar a les embarcacions la tarifa G-5?

En cas afirmatiu, quina va ser la recaptació de 1990
per embarcacions en base? i la d'embarcacions transeünts?

Palma, 24 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FH)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 de les instalAlacions
nàutico-esportives del Club Nàutic de s'Estanyol

Quin és el cànon anual aplicat a l'any 1991 a la
instalAlació nàutica del Club Nàutic de s'Estanyol?

A quin any es va produir l'aprovació del cànon, o la
seva darrera revisió?

Es va aplicar a les embarcacions la tarifa G-5?

En cas afirmatiu, quina va ser la recaptació de 1991
per embarcacions en base? i la d'embarcacions transeünts?

Palma, 24 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FI)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 de les instalAlacions
nàutico-esportives del Club Nàutic de sa Ràpita

Quin és el cànon anual aplicat a l'any 1990 a la
instalAlació nàutica del Club Nàutic de sa Ràpita?

Es va aplicar a les embarcacions la tarifa G-5?

En cas afirmatiu, quina va ser la recaptació de 1990
per embarcacions en base? i la d'embarcacions transeünts?

Palma, 24 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FJ)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 de les instalAlacions
nàutico-esportives del Club Nàutic de sa Ràpita

Quin és el cànon anual aplicat a l'any 1991 a la
instalAlació nàutica del Club Nàutic de sa Ràpita?

A quin any es va produir l'aprovació del cànon, o la
seva darrera revisió?

Es va aplicar a les embarcacions la tarifa G-5?

En cas afirmatiu, quina va ser la recaptació de 1991
per embarcacions en base? i la d'embarcacions transeünts?

Palma, 24 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FK)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 de les instalAlacions
nàutico-esportives de la Marina de Cala d'Or

Quin és el cànon anual aplicat a l'any 1990 a la
instalAlació nàutica de la Marina de Cala d'Or?

Es va aplicar a les embarcacions la tarifa G-5?

En cas afirmatiu, quina va ser la recaptació de 1990
per embarcacions en base? i la d'embarcacions transeünts?

Palma, 24 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FL)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 de les instalAlacions
nàutico-esportives de la Marina de Cala d'Or

Quin és el cànon anual aplicat a l'any 1991 a la
instalAlació nàutica de la Marina de Cala d'Or?

A quin any es va produir l'aprovació del cànon, o la
seva darrera revisió?

Es va aplicar a les embarcacions la tarifa 0-5?

En cas afirmatiu, quina va ser la recaptació de 1991
per embarcacions en base? i la d'embarcacions transeünts?

Palma, 24 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FM)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.
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Gestió econòmica any 1990 de les instalAlacions
nàutico-esportives del Club Nàutic Colònia de Sant Pere

Quin és el cànon anual aplicat a l'any 1990 a la
instalAlació nàutica del Club Nàutic Colònia de Sant Pere?

Es va aplicar a les embarcacions la tarifa 0-5?

En cas afirmatiu, quina va ser la recaptació de 1990
per embarcacions en base? i la d'embarcacions transeünts?

Palma, 24 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FN)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 de les instalAlacions
nàutico-esportives del Club Nàutic Colònia de Sant Pere

Quin és el cànon anual aplicat a l'any 1991 a la
instalAlació nàutica del Club Nàutic Colònia de Sant Pere?

A quin any es va produir l'aprovació del cànon, o la
seva darrera revisió?

Es va aplicar a les embarcacions la tarifa G-5?

En cas afirmatiu, quina va ser la recaptació de 1991
per embarcacions en base? i la d'embarcacions transeünts?

Palma, 24 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FO)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 de les instalAlacions
nàutico-esportives del Club Nàutic Serranova

Quin és el cànon anual aplicat a l'any 1990 a la
instalAlació nàutica del Club Nàutic Serranova?

Es va aplicar a les embarcacions la tarifa 0-5?

En cas afirmatiu, quina va ser la recaptació de 1990
per embarcacions en base? i la d'embarcacions transeünts?

Palma, 24 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FP)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 de les instalAlacions
nàutico-esportives del Club Nàutic Serranova

Quin és el cànon anual aplicat a l'any 1991 a la
instalAlació nàutica del Club Nàutic Serranova?

A quin any es va produir l'aprovació del cànon, o la
seva darrera revisió?

Es va aplicar a les embarcacions la tarifa 0-5?

En cas afirmatiu, quina va ser la recaptació de 1991
per embarcacions en base? i la d'embarcacions transeünts?

Palma, 24 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FQ)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 de les instalAlacions
nàutico-esportives del port esportiu de Can Picafort

Quin és el cànon anual aplicat a l'any 1990 a la
instalAlació nàutica del port esportiu de Can Picafort?

Es va aplicar a les embarcacions la tarifa G-5?

En cas afirmatiu, quina va ser la recaptació de 1990
per embarcacions en base? i la d'embarcacions transeünts?

Palma, 24 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FR)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 de les instalAlacions
nàutico-esportives del port esportiu de Can Picafort

Quin és el cànon anual aplicat a l'any 1991 a la
instalAlació nàutica del port esportiu de Can Picafort?

A quin any es va produir l'aprovació del cànon, o la
seva darrera revisió?
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Es va aplicar a les embarcacions la tarifa G-5?

En cas afirmatiu, quina va ser la recaptació de 1991
per embarcacions en base? i la d'embarcacions transeünts?

Palma, 24 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FS)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma
les següents preguntes per a les quals solAlicita resposta per
escrit.

Gestió econòmica any 1990 de les instalAlacions
nàutico-esportives del port esportiu El Cocodrilo

Quin és el cànon anual aplicat a l'any 1990 a la
instalAlació nàutica del port esportiu El Cocodrilo?

Es va aplicar a les embarcacions la tarifa G-5?

En cas afirmatiu, quina va ser la recaptació de 1990
per embarcacions en base? i la d'embarcacions transeünts?

Palma, 24 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FT)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 de les instalAlacions
nàutico-esportives del port esportiu El Cocodrilo

Quin és el cànon anual aplicat a l'any 1991 a la
instalAlació nàutica del port esportiu El Cocodrilo?

A quin any es va produir l'aprovació del cànon, o la
seva darrera revisió?

Es va aplicar a les embarcacions la tarifa G-5?

En cas afirmatiu, quina va ser la recaptació de 1991
per embarcacions en base? i la d'embarcacions transeünts?

Palma, 24 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FU)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 de les instalAlacions
nàutico-esportives del Club de Vela d'Andratx

Quin és el cànon anual aplicat a l'any 1990 a la
instalAlació nàutica del Club de Vela d'Andratx?

Es va aplicar a les embarcacions la tarifa G-5?

En cas afirmatiu, quina va ser la recaptació de 1990
per embarcacions en base? i la d'embarcacions transeünts?

Palma, 24 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FV)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 de les instalAlacions
nàutico-esportives del Club de Vela d'Andratx

Quin és el cànon anual aplicat a l'any 1991 a la
instalAlació nàutica del Club de Vela d'Andratx?

A quin any es va produir l'aprovació del cànon, o la
seva darrera revisió?

Es va aplicar a les embarcacions la tarifa G-5?

En cas afirmatiu, quina va ser la recaptació de 1991
per embarcacions en base? i la d'embarcacions transeünts?

Palma, 24 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FX)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 de les instalAlacions
nàutico-esportives del Club Nàutic Santa Ponça

Quin és el cànon anual aplicat a l'any 1990 a la
instalAlació nàutica del Club Nàutic Santa Ponça?

Es va aplicar a les embarcacions la tarifa G-5?

En cas afirmatiu, quina va ser la recaptació de 1990
per embarcacions en base? i la d'embarcacions transeünts?

Palma, 24 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FY)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 de les instalAlacions
nàutico-esportives del Club Nàutic Santa Ponça

Quin és el cànon anual aplicat a l'any 1991 a la
instalAlació nàutica del Club Nàutic Santa Ponça?

A quin any es va produir l'aprovació del cànon, o la
seva darrera revisió?

Es va aplicar a les embarcacions la tarifa G-5?

En cas afirmatiu, quina va ser la recaptació de 1991
per embarcacions en base? i la d'embarcacions transeünts?

Palma, 24 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FZ)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 de les instalAlacions
nàutico-esportives del port esportiu Puerto Adriano

Quin és el cànon anual aplicat a l'any 1990 a la
instalAlació nàutica del port esportiu Puerto Adriano?

Es va aplicar a les embarcacions la tarifa G-5?

En cas afirmatiu, quina va ser la recaptació de 1990
per embarcacions en base? i la d'embarcacions transeünts?

Palma, 24 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GA)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 de les instalAlacions
nàutico-esportives del port esportiu Puerto Adriano

Quin és el cànon anual aplicat a l'any 1991 a la
instalAlació nàutica del port esportiu Puerto Adriano?

A quin any es va produir l'aprovació del cànon, o la
seva darrera revisió?

Es va aplicar a les embarcacions la tarifa G-5?

En cas afirmatiu, quina va ser la recaptació de 1991
per embarcacions en base? i la d'embarcacions transeünts?

Palma, 24 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GB)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 de les instalAlacions
nàutico-esportives del port esportiu de Cala en Bosc

Quin és el cànon anual aplicat a l'any 1990 a la
instalAlació nàutica del port esportiu de Cala en Bosc?

Es va aplicar a les embarcacions la tarifa G-5?

En cas afirmatiu, quina va ser la recaptació de 1990
per embarcacions en base? i la d'embarcacions transeünts?

Palma, 24 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GC)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 de les instalAlacions
nàutico-esportives del port esportiu de Cala en Bosc

Quin és el cànon anual aplicat a l'any 1991 a la
instalAlació nàutica del port esportiu de Cala en Bosc?

A quin any es va produir l'aprovació del cànon, o la
seva darrera revisió?

Es va aplicar a les embarcacions la tarifa G-5?

En cas afirmatiu, quina va ser la recaptació de 1991
per embarcacions en base? i la d'embarcacions transeünts?

Palma, 24 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GD)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.
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Gestió econòmica any 1990 de les instalAlacions
nàutico-esportives del Club Nàutic Fornells

Quin és el cànon anual aplicat a l'any 1990 a la
instalAlació nàutica del Club Nàutic Fornells?

Es va aplicar a les embarcacions la tarifa G-5?

En cas afirmatiu, quina va ser la recaptació de 1990
per embarcacions en base? i la d'embarcacions transeünts?

Palma, 24 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GE)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 de les instalAlacions
nàutico-esportives del Club Nàutic Fornells

Quin és el cànon anual aplicat a l'any 1991 a la
instalAlació nàutica del Club Nàutic Fornells?

A quin any es va produir l'aprovació del cànon, o la
seva darrera revisió?

Es va aplicar a les embarcacions la tarifa G-5?

En cas afirmatiu, quina va ser la recaptació de 1991
per embarcacions en base? i la d'embarcacions transeünts?

Palma, 24 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GF)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 de les instalAlacions
nàutico-esportives del Port d'Addaia

Quin és el cànon anual aplicat a l'any 1990 a la
instalAlació nàutica del Port d'Addaia?

Es va aplicar a les embarcacions la tarifa G-5?

En cas afirmatiu, quina va ser la recaptació de 1990
per embarcacions en base? i la d'embarcacions transeünts?

Palma, 24 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GG)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 de les instalAlacions
nàutico-esportives del Port d'Addaia

Quin és el cànon anual aplicat a l'any 1991 a la
instalAlació nàutica del Port d'Addaia?

A quin any es va produir l'aprovació del cànon, o la
seva darrera revisió?

Es va aplicar a les embarcacions la tarifa G-5?

En cas afirmatiu, quina va ser la recaptació de 1991
per embarcacions en base? i la d'embarcacions transeünts?

Palma, 24 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GH)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1990 de les instalAlacions
nàutico-esportives del port esportiu Santa Eulària des Riu

Quin és el cànon anual aplicat a l'any 1990 a la
instalAlació nàutica del port esportiu Santa Eulària des Riu?

Es va aplicar a les embarcacions la tarifa G-5?

En cas afirmatiu, quina va ser la recaptació de 1990
per embarcacions en base? i la d'embarcacions transeünts?

Palma, 24 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GI)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Gestió econòmica any 1991 de les instalAlacions
nàutico-esportives del port esportiu Santa Eulària des Riu

Quin és el cànon anual aplicat a l'any 1991 a la
instalAlació nàutica del port esportiu Santa Eulària des Riu?

A quin any es va produir l'aprovació del cànon, o la
seva darrera revisió?

Es va aplicar a les embarcacions la tarifa G-5?
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En cas afirmatiu, quina va ser la recaptació de 1991
per embarcacions en base? i la d'embarcacions transeünts?

Palma, 24 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis

IV.- PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 29 de setembre del 1992,
d'acord amb l'article 156 del Reglament del Parlament,
s'admeten a tràmit les preguntes tot seguit especificades, per
a les quals es demanava resposta oral davant PLE.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a la quantitat
reservada per comprar Can Sabas, formulada pel Diputat
Hble . Sr. Damià Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
RGE núm 3018192.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a la
presentació del "Llibre Blanc d'Indústria" al Parlament,
formulada pel Diputat Hble . Sr. Valentí Valenciano, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm 3086192.

D'acord amb allò que estableix l'article 99 del
Reglament del Parlament, en dispòs la publicació al BOPIB.

Palma, a 30 de setembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
Damià Pons i Pons, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
oral davant Ple.

Quantitat reservada per comprar Can Sabas

Quina quantitat ha reservat el Govern de la
Comunitat per a la compra de Can Sabas?

Palma, 23 de setembre del 1992.
El Diputat:
Damià Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
Valentí Valenciano i López, Diputat del Parlament

de les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern de
la Comunitat Autònoma la següent pregunta per a la qual
solAlicita resposta oral davant Ple.

Presentació del Llibre Blanc d'Indústria al Parlament

Quan pensa el Govern presentar el Llibre Blanc
d'Indústria al Parlament

Palma, 23 de setembre del 1992.
El Diputat:
Damià Pons i Pons.

V.- PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 29 de setembre del 1992,
d'acord amb l'article 164.1 del Reglament del Parlament,
s'admet a tràmit la Proposició no de Llei presentada pel
Grup Parlamentari PSM I EEM, RGE núm. 2985/92, relativa
a campanya informativa sobre el Tractat de Maastricht, amb
solAlicitud de tramitació davant el Ple.

D'acord amb allò que estableix l'article 99 del
Reglament d'aquesta Cambra, en dispòs la publicació al
BOPIB.

Palma, a 30 de setembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i

següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Grup Parlamentari PSM I EEM presenta la següent
proposició no de Llei perquè sigui tramitada davant Ple.

Campanya informativa sobre el Tractat de
Maastricht

El dret a la informació és un dels fonaments de la
democràcia. En aquest sentit, el dret dels ciutadans a rebre la
informació suficient com per poder valorar la correcció o no
de les decisions dels governants esdevé una necessitat en
qualsevol estat democràtic, si no es vol caure en un perillós
divorci entre el que pensen i proposen els governants i el que
n'opinen els ciutadans.

La importància del Tractat de Maastricht i la
polèmica que s'ha produït sobre les diverses fórmules de
ratificació escollides no pot fer oblidar una qüestió
fonamental: sigui o no aprovat per referèndum popular, la
necessitat d'informar els ciutadans és evident, i les diferents
enquestes d'opinió han deixat ben clar que els ciutadans
desconeixen el contingut del tractat i que reclamen el dret a
ser-ne informats.

El resultat del referèndum danès, i la polèmica
campanya a França, amb un resultat prou ajustat, demostren
que quelcom ha fallat respecte del missatge que els governs
i la majoria de les forces polítiques (que representen la
pràctica totalitat dels vots dels ciutadans) han fet arribar a la
ciutadania.

 No es pot afrontar una qüestió tan fonamental com
aquesta sense promoure, com a mínim, un gran debat sobre el
que està en joc. La claredat que ha de presidir la vida política
obliga a fer l'exercici constant d'oferir la màxima informació
possible al ciutadà, que no pot veure reduïda la seva
participació a l'emissió d'un vot cada quatre anys.
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Són fonamentals aquestes explicacions, no fos que,
per manca d'informació, es produís una flagrant dissociació
entre allò que proposen els representants lliure i
democràticament elegits pel poble, i el que pensen i senten
els ciutadans que, no obstant, han elegit aquells per
representar-los i defensar els seus interessos. Si ja és perillosa
la possibilitat de construir una Europa de dues velocitats
segons sigui la situació econòmica dels diferents estats, més
ho seria encara si, per manca de la suficient informació,
encaréssim la construcció europea amb diferents velocitats,
d'una banda els ciutadans, i de l'altra els polítics que els
representen.

Atès que, fins aquest moment, no s'està donant
aquesta informació des de cap institució, i atès l'interès
evident que per als ciutadans té rebre-la, és per la qual cosa
el Grup Parlamentari del PSM i EEM presenta la següent,

PROPOSICIÓ NO DE LLEI:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a iniciar en el termini més breu
possible, una campanya informativa sobre els continguts del
Tractat de Maastricht, dirigida a tots els ciutadans de les Illes
Balears.

Palma, 22 de setembre del 1992.
El Portaveu:
Pere Sampol i Mas.

VI.-INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en

reunió celebrada dia 29 de setembre del 1992, admeté a
tràmit els escrits RGE núm. 3020/92, 3021/92, 3022/92,
3023192, 3024/92, i 3025/92 presentats pel Diputat Hble . Sr.
J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
mitjançant els quals solAlicita que les preguntes RGE núm.
1137/92, 1136192, 1123192, 1121/92, 1122/92 i 1118/92
(BOPIB núm. 27 de 30 de març del 1992) siguin incloses a
l'Ordre del Dia de la primera sessió de la Comissió
d'Ordenació Territorial on rebran el tractament de preguntes
amb solAlicitud de resposta oral.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de setembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en

reunió celebrada dia 29 de setembre del 1992, admeté a
tràmit els escrits RGE núm. 3026/92, 3027/92, 3028/92,
3029192, i 3030/92 presentats pel Diputat Hble . Sr. J.
Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
mitjançant els quals solAlicita que les preguntes RGE núm.
1128/92, 1127/92, 1126192, 1125/92, i 1124/92 (BOpIB núm.
27 de 30 de març del 1992) siguin incloses a l'Ordre del Dia
de la primera sessió de la Comissió d'Economia, on rebran
el tractament de preguntes amb solAlicitud de resposta oral.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de setembre del 1992.
El President del Parlament:

Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en

reunió celebrada dia 29 de setembre del 1992, admeté a
tràmit l'escrit RGE núm. 3085/92, presentat pel Diputat Hble
. Sr. Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, mitjançant el qual solAlicita que la pregunta
RGE núm. 2132/91 (BOPIB núm. 13 de 28 de novembre del
1991) sigui inclosa a l'Ordre del Dia de la primera sessió de
la Comissió d'Ordenació Territorial, on rebrà el tractament
de pregunta amb solAlicitud de resposta oral.

El que es publica per a coneixement general
Palma, a 30 de setembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

D)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en

reunió celebrada dia 29 de setembre del 1992, admeté a
tràmit els escrits RGE núm. 3096/92, 3097/92, 3098/92,
3099/92, 3100/92 i 3101/92 presentats pel Diputat Hble . Sr.
Francesc Obrador, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
mitjançant els quals solAlicita que les preguntes RGE núm.
2474/92, 2473/92, 2472/92, 2468/92, 2471/92 i 2470/92
(BOPIB núm. 40 de 6 d'agost del 1992) siguin incloses a
l'Ordre del Dia de la primera sessió de la Comissió
d'Ordenació Territorial on rebran el tractament de preguntes
amb solAlicitud de resposta oral.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de setembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

E)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en

reunió celebrada dia 29 de setembre del 1992, admeté a
tràmit l'escrit RGE núm. 3090/92 presentat pel Grup
Parlamentari MIXT mitjançant el qual solAlicita que la
Proposició no de Llei RGE núm. 2839/92, relativa a
l'augment del grau de protecció de les costes pels
ajuntaments en el PDS de ports esportius sigui tramitada
davant Plenari.

El que es publica per a coneixement general
Palma, a 30 de setembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

F)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en

reunió celebrada dia 29 de setembre del 1992, atès l'escrit
RGE núm. 3094/92, presentat, a l'empara de l'establert per
la Llei 4/1991, reguladora de la iniciativa legislativa
popular, com a Proposició de Llei de desenvolupament dels
espais naturals protegits de les Illes Balears, n'adoptà els
acords següents:

1.- La matèria objecte de la iniciativa presentada
per la Comissió Promotora de la Proposició de Llei de
desenvolupament dels espais naturals protegits de les Illes
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Balears és la mateixa que la de la Proposició de Llei de
modificació de determinats articles de la Llei 1/91, de 30 de
gener, d'espais naturals i de règim urbanístic de les àrees
d'especial protecció de les Illes Balears, presentada pel Grup
Parlamentari PP-UM en el Registre General del Parlament
amb el núm. d'entrada 3093/92.

2.- D'acord amb l'article 5.2.e) de la Llei 4/1991, de
13 de març, reguladora de la iniciativa legislativa popular a
les Illes Balears, procedeix de no admetre a tràmit el
document RGE núm. 3094/92.

3. - Comunicar-ho a la Comissió Promotora de la iniciativa,
indicant que, d'acord amb el que estableix l'article 5.5 de la
Llei 4/1991, procedeix de solAlicitar l'empara davant el
Tribunal Constitucional de conformitat amb el que preveu la
Llei Orgànica del Tribunal Constitucional.

4.- Publicar l'acord de no admissió al "Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.

El que es publica per a coneixement general,
d'acord amb el que preveu l'article 5.3 de la Llei reguladora
de la iniciativa legislativa popular a les Illes Balears.

Palma, a 30 de setembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
G)

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en
reunió celebrada dia 29 de setembre del 1992, es donà per
assabentada de la credencial presentada pel Diputat Hble .
Sr. Joan Gomila i Barber, escrit RGE núm. 3111/92.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de setembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

VII.- CORRECCIÓ ERRATES

A) Correcció errates BOPIB núm. 45.

-TEXTOS EN TRAMITACIÓ. PROPOSICIONS NO DE
LLEI. Pàg 1638, Ordre de publicació de la Proposició no de
Llei C), RGE 25339/92.
On diu: amb solAlicitud de tramitació davant Ple.

COMISSIONS PARLAMENT. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ. PROPOSICIONS NO DE LLEI.
Ha de dir: amb acord de tramitació davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.

- Pàg 1639, Proposicions no de Llei, apartat C)
On diu: el Grup Parlamentari MIXT presenta la següent
proposició no de Llei perquè sigui tramitada davant Ple.
Ha de dir: El Grup Parlamentari MIXT presenta la següent
proposició no de llei.
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